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UCHWAŁA RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO 

z dnia 26 listopada 2004 r. 
w sprawie dotacji z budżetu powiatu dla podmiotów niezaliczonych do 
   sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 
w związku z art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)  uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwała określa tryb postępowania  o udzielanie do-
tacji, sposób jej rozliczania oraz  sposób kontroli  wy-
konywania  zadania  zleconego  i prawidłowości  wy-
korzystania dotacji udzielonej z budżetu powiatu dla 
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów pu-
blicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, 
zwanych w treści uchwały „Podmiotami". 

2. Dotacje mogą być udzielane wyłącznie na cele pu-
bliczne związane z  realizacją  zadań powiatu w za-
kresie nieobjętym ustawą z dnia 24 kwietnia  
2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wo-
lontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.). 

3. Wysokość dotacji na finansowanie zadań powiatu 
realizowanych przez Podmioty określana jest corocz-
nie w uchwale budżetowej. 

§ 2 

1. Określa się następujący tryb postępowania  
o udzielenie dotacji: 
a) przystąpienie do ogłoszonego przez Zarząd Powia-

tu  konkursu projektów lub programów, 
b) uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Konkursowej 

dla przedstawionego projektu lub programu, 
c) zatwierdzenie projektu lub programu przez Zarząd 

Powiatu, 
d) zawarcie umowy o udzielenie dotacji pomiędzy 

Powiatem a Podmiotem, 
e) przekazanie dotacji na rachunek bankowy Podmio-

tu. 

§ 3 

1. Dotacja jest udzielana na cały rok, część roku budże-
towego lub na konkretne zlecenie zgodnie z zawartą 
umową, w ramach środków zaplanowanych w uchwa-
le budżetowej.   

2. Rozliczenie dotacji następuje w formie pisemnego 
sprawozdania merytorycznego i finansowego według 
wzoru ustalonego w załączniku nr 1 do uchwały na 
podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem 
kserokopii  faktur i rachunków dokumentujących wy-
datki: 
 w terminie 15 dni po wykonaniu zadania, 
 w wypadku dotacji, na zadanie którego termin re-

alizacji przypadnie w terminie późniejszym niż 15 
grudnia  danego roku  do dnia 15 stycznia roku 
następnego roku budżetowego, wg stanu na 31 
grudnia roku poprzedniego. 

3. W przypadku wykorzystania na realizację zadania 
tylko części  przekazanej kwoty dotacji, niewykorzy-
stana część dotacji podlega zwrotowi w terminie okre-
ślonym w ust. 2. 

4. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać 
otrzymanych środków na cele inne niż określone w 
umowie. 

§ 4 

1. Zobowiązuje się  Zarząd Powiatu do dokonywania 
kontroli wykonania zleconego zadania w każdym cza-
sie, w zakresie merytorycznym i finansowym. 
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2. Podanie przez Podmiot nieprawdziwych informacji w 
celu uzyskania dotacji,   brak rozliczenia dotacji w 
terminie, stwierdzenie naruszenia przepisów prawa 
lub zapisów umowy w trakcie realizacji zadania sta-
nowi podstawę natychmiastowego zwrotu dotacji wraz 
z ustawowymi odsetkami, licząc od dnia przekazania 
dotacji Podmiotowi. 

3. Wykorzystanie udzielonej dotacji z naruszeniem prze-
pisów prawa lub niezgodnie z przeznaczeniem wyklu-
cza prawo do ubiegania się o jej przyznanie przez ko-
lejne 3 lata. 

§ 5 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywa się po 
przeprowadzeniu   otwartego konkursu ofert, chyba że 
przepisy odrębne  przewidują inny tryb zlecenia. 

2. Zarząd podejmuje decyzję o konieczności i celowości 
przeprowadzenia konkursu ofert. 

3. W celu  przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań zleconych przez powiat  Zarząd po-
wołuje komisję konkursową oraz uchwala regulamin  
pracy komisji konkursowej. 

§ 6 

1. Zarząd ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z 
trzydziestodniowym wyprzedzeniem. 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno  zawie-
rać informacje o: 
1) zakresie i rodzaju zlecanego zadania,  
2) formie zlecenia zadania oraz wysokości dotacji na 

realizację tego zadania,  
3) zasadach przyznawania dotacji, 

4) terminach i warunkach realizacji zadania, 
5) terminie składania ofert, 
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy do-

konywaniu wyboru oferty. 
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się  

w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie 
organów powiatu w miejscu przeznaczonym  na za-
mieszczanie ogłoszeń. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza  się Zarządowi Powiatu 
Jeleniogórskiego. 

§ 8 

Traci moc uchwała Rady Powiatu Jeleniogórskiego nr 
XII/65/99 z dnia 27 września 1999 roku w sprawie trybu 
postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu 
Jeleniogórskiego, sposobu jej rozliczania oraz kontroli 
wykonania zleconego zadania przez podmioty publiczne 
niezaliczone do sektora finansów publicznych. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opu-
blikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ZBIGNIEW JAKIEL 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego z dnia  
26 listopada 2004 r. (poz. 458) 
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UCHWAŁA RADY POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO  
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z dnia 26 listopada 2004 r. 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania inne niż 
wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie,    sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 
zadania 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 118 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, 
Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. 
Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 
i Nr 210, poz. 2135) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Na warunkach określonych w niniejszej uchwale  
z budżetu powiatu złotoryjskiego mogą być udzielane 
dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finan-
sów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia 
zysku, zwanych dalej podmiotami, realizujących inne 
zadania powiatu niż określone w art. 4 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie. 

§ 2 

Zlecanie zadań publicznych przez powiat złotoryjski mo-
że odbywać się: 
a) poprzez powierzanie wykonania zadania publicznego i 

udzielenie dotacji na jego realizację, 
b) przez wsparcie takiego zadania i udzielenie dotacji na 

dofinansowanie jego realizacji. 

§ 3 

Dotacje przyznaje Zarząd Powiatu do wysokości środków 
uchwalonych na ten cel w budżecie powiatu na dany rok 
kalendarzowy. 

§ 4 

Zarząd Powiatu określa i podaje do publicznej wiadomo-
ści poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronie internetowej powiatu oraz  
w siedzibie Starostwa Powiatowego: 
1) zakres i rodzaj zadań, które mogą być zlecane do 

realizacji podmiotom określonym w § 1, 
2) formę zlecania zadań oraz wysokość środków pu-

blicznych na realizację poszczególnych rodzajów za-
dań. 

§ 5 

Dotacje nie mogą być udzielane na: 
1) prowadzenie działalności gospodarczej, 
2) działalność polityczną, 
3) zakupy inwestycyjne, remonty i inwestycje, 
4) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji, nie-

związanych z realizacją zadania. 

§ 6 

Podmioty określone w § 1 mogą z własnej inicjatywy 
złożyć ofertę realizacji zadnia publicznego. Termin skła-

dania ofert upływa 30 października roku poprzedzające-
go rok budżetowy. 

§ 7 

Ofertę realizacji zadania podmiotom określonym w § 1 
może również złożyć Zarząd Powiatu. 

§ 8 

1. Oferty wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji powinny 
zawierać co najmniej dane określone we wzorze 
wniosku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospo-
darki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 październi-
ka 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania 
publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie 
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykona-
nia tego zadania (Dz. U.  
Nr 193, póz. 1891), zwanego dalej rozporządzeniem. 

2. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie 
o rejestracji podmiotu, statut lub inny dokument okre-
ślający zadania statutowe podmiotu, sprawozdanie 
merytorycznie i finansowe za rok przed złożeniem 
oferty oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń 
woli. 

3. Wniosek powinien zawierać poświadczenie z Urzędu 
Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu podmiotu z za-
liczek na podatki oraz ubezpieczeniowych i innych 
obowiązkowych należności publiczno-prawnych. 

4. Zarząd Powiatu może uzależnić rozpatrzenie wniosku 
od złożenia dodatkowych informacji, wyjaśnień lub 
dokumentów. 

5. Niezłożenie żądanych dokumentów lub wyjaśnień  
w określonym terminie spowoduje wykluczenie pod-
miotu z postępowania o udzielenie dotacji. 

§ 9 

Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu 
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, uwzględ-
niając przepisy ustawy o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie. 

§ 10 

1. Podstawą zlecenia zadania jest zawarcie umowy  
z podmiotem  wnioskodawcą reprezentowanym 

przez osoby posiadające pełnomocnictwa do składa-
nia oświadczeń woli. 
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2. Umowa powinna zawierać co najmniej postanowienia 
określone w ramowym wzorze umowy zgodnie z roz-
porządzeniem. 

3. Projekt stosownej umowy opracowują odpowiednie 
Wydziały Starostwa Powiatowego. 

§ 11 

1. Zarząd Powiatu zobowiązany jest do prowadzenia 
nadzoru w zakresie wykonywania umów oraz oceny 
ich realizacji uwzględniając kryteria efektywności, rze-
telności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich 
świadczenia. 

2. Nadzór nad wykonywaniem umowy prowadzony jest 
w sposób określony w umowie. 

§ 12 

1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dota-
cji z zachowaniem zasady jawności postępowania na-
stępuje na podstawie: 
a) sprawozdania z wykonania dotacji według wzoru 

określonego w rozporządzeniu, 
b) kserokopii opisanych rachunków i faktur VAT doty-

czących wydatków zleceniobiorcy faktycznie po-
niesionych na realizację zadania. 

2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dota-
cji następuje w terminie określonym w umowie. 

§ 13 

Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmo-
wania wniosków, przyznawaniem i rozliczaniem dotacji z 
zachowaniem zasady jawności postępowania prowadzą 
odpowiednie Wydziały Starostwa Powiatowego, zgodnie 
z regulaminem organizacyjnym. 

§ 14 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Złotoryjskiego. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
JAN KOTYLAK

 
 
 
 

460 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 10 listopada 2004 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr 92/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry 
z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie 
z budżetu Miasta Jeleniej Góry dotacji dla szkół niepublicznych posiadają-
cych uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli, sposobu 
jej rozliczania oraz kontroli (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoślą-
skiego Nr 119, poz. 213) zmienionej uchwałą nr 261/XXII/2004 Rady Miej-
skiej Jeleniej Góry z dnia 6 lipca 2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa 
                             Dolnośląskiego Nr 164, poz. 2819 ) 

 Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.), w związku 
z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art. 12 
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 92/X/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z 
dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie trybu postępowania o 
udzielenie z budżetu Miasta Jeleniej Góry dotacji dla 
szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły 
publicznej, niepublicznych przedszkoli, sposobu jej rozli-
czania oraz kontroli (Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego Nr 119, poz. 213) zmienionej uchwałą nr 
261/XXII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 6 lipca 
2004 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskie-
go Nr 164, poz. 2819) wprowadza się następujące zmia-
ny:  

1. w § 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 
„3. Podmiotom prowadzącym szkoły rozpoczynające 
swoją działalność w danym roku budżetowym, które 
złożą wniosek po terminie określonym w § 3 pkt 1 
uchwały przysługuje dotacja, udzielona  
w ramach środków finansowych części oświatowej 
budżetu Miasta Jeleniej Góry. 
4. W przypadku utworzenia niepublicznego przed-
szkola lub placówki na bazie zlikwidowanej jednostki 
miejskiej tego samego typu, dotacji udziela się z 
dniem rozpoczęcia działalności statutowej.”  

2. w § 5 uchwały pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„Dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje 
na każde dziecko w wysokości 75% ustalonych  

w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych 
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno 
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dziecko. Przez wydatki bieżące rozumie się wysokość 
dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli publicznych, 
określoną w uchwale budżetowej na dany rok budże-
towy, przeliczoną przez planowaną średnioroczną 
liczbę dzieci uczęszczających do przedszkoli publicz-
nych. Dotacją objęte są:  
1) dzieci w wieku od 3 do 6 lat, przy czym dotacja na 

dane dziecko przyznawana jest od miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym kończy  
3 lata, 

2) dzieci powyżej 6 roku życia, nie dłużej jednak niż 
do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzo-
wym, w którym dziecko kończy 7 lat i dzieci odro-
czone, nie dłużej jednak niż do końca roku szkol-
nego w tym roku kalendarzowym, w którym dziec-
ko kończy 10 lat,  

3) dzieci, niebędące mieszkańcami Miasta Jelenia 
Góra, po podpisaniu porozumienia dotyczącego 
pokrycia kosztów dotacji udzielonej zgodnie  
z § 5 ust. 1 z gminą, której mieszkańcem jest 
dziecko, po wykazaniu tego dziecka przez osobę 
prowadzącą przedszkole niepubliczne.” 

3. w § 7 uchwały pkt 3 otrzymuje brzmienie:  
„Wysokość raty dotacji dla podmiotów ulega zmniej-
szeniu lub zwiększeniu w przypadku, gdy ilość 
uczniów (dzieci) wskazana w rozliczeniu dotacji za 
poprzedni miesiąc będzie niższa lub wyższa niż liczba 
uczniów (dzieci) wskazana w umowie dotacji”. 

4. w załączniku nr 1 do uchwały:  

1. w pkt 1 po wyrazach „liczba uczniów/dzieci 
........ogółem” dodaje się po przecinku wyrazy „w 
tym dzieci spoza Jeleniej Góry”,  

2. w pkt 4 lit. b) skreśla się wyrazy: „z terenu Miasta 
Jeleniej Góry”. 

5. w załączniku nr 2 do uchwały: 
1. w pkt 3 lit. a) po wyrazach „płace pracowników” 

dodaje się wyraz: „ogółem”, 
2. pkt 3 lit. c) otrzymuje brzmienie: „pozostałe koszty 

rzeczowe .....zł”. 
6. w załączniku nr 3 do uchwały skreśla się zapis pod 

tabelą „załączniki: 1) i 2)”. 
7. w załączniku nr 5 do uchwały pkt III lit. c) otrzymuje 

brzmienie: „pozostałe koszty rzeczowe......zł”.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ GROCHALA

 
 
 

461 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 

z dnia 25 listopada 2004 r. 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Lubawka do-
tacji, sposobu jej  rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zada-
nia  
           przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 
ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 ze zm.) Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, 
niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące dzia-
łalność statutową związaną z realizacją zadań gminy 
mogą ubiegać się o dotację z budżetu gminy Lubawka, o 
ile nie dotyczą one zadań wymienionych w art. 4 ustawy 
z 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami). 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) „gminie”  rozumie się przez to gminę Lubawka, 

2) „podmiocie”  rozumie się przez to podmiot niezali-
czony do sektora finansów publicznych i niedziałający 
w celu osiągnięcia zysku, 

3) „referat merytoryczny”  rozumie się przez to właści-
we merytorycznie referaty Urzędu Miasta Lubawka. 

§ 3 

Wysokość środków finansowych na realizację zadań 
publicznych określa Rada Miejska w Lubawce w uchwale 
budżetowej. 

§ 4 

1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji zobowią-
zany jest złożyć wniosek, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołą-
czyć: 
1) akt utworzenia lub statut podmiotu, 

2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub innego organu rejestrowego (ważny do 3 mie-
sięcy od daty wystawienia), 
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3) pełnomocnictwo do występowania w imieniu pod-
miotu ubiegającego się o dotacje, a niewymienio-
nego w dokumencie, o którym mowa  
w pkt 2. 

3. Wniosek należy składać w terminie do 30 września 
roku poprzedzającego rok budżetowy w sekretariacie 
Urzędu Miasta w Lubawce, który dokonuje ewidencji 
wniosków i przekazuje niezwłocznie do referatów me-
rytorycznych zgodnie z podziałem kompetencji okre-
ślonych w regulaminie organizacyjnym. Referaty me-
rytoryczne dokonują wstępnej oceny złożonych wnio-
sków. 

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być  
złożony po upływie  terminu określonego w ust. 3. 

5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz 
Miasta Lubawka po zasięgnięciu opinii właściwej ko-
misji Rady Miejskiej w Lubawce, uwzględniając w 
szczególności: 
1) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę 

celów, 
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych 

na realizację zadań zleconych podmiotom, o któ-
rych mowa w § 1, 

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosz-
tów realizacji zadania, 

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, 
5) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych pod-

miotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem 
rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozli-
czenia otrzymanych na ten cel środków. 

§ 5 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi na-
stępuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gmi-
ną a podmiotem, reprezentowanym przez osoby, o 
których mowa § 4 ust. 2. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w 
szczególności:  

1) dokładne oznaczenie stron umowy, 
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego 

zadania do realizacji, 
3) termin i miejsce realizacji zadania, 
4) określenie czasu, na jaki umowa została zawarta, 
5) określenie wysokości dotacji, jakie gmina przeka-

że podmiotowi oraz warunki i terminy jej przeka-
zania, 

6) ustalenie zasad i terminów rozliczeń, 
7) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia doku-

mentacji w sposób umożliwiający ocenę wykona-
nia zadania pod względem rzeczowym  
i finansowym, 

8) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli 
przeprowadzanej przez gminę w zakresie udzie-
lonej dotacji, 

9) zobowiązanie podmiotu do realizacji przedmioto-
wej dotacji przestrzegając ustawy  Prawo za-
mówień publicznych, 

10) określenie sankcji z tytułu nienależytego wyko-
nania umowy lub wykorzystania dotacji na inne 
cele, niż określone w umowie, 

11) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku prze-
znaczenia jej na inne cele niż określone  
w umowie, 

12) termin zwrotu dotacji w przypadku niewykorzy-
stania lub częściowego niewykonania zleconego 
zadania. 

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres 
jednego roku budżetowego. 

4. Podmiot nie może wykorzystać środków uzyskanych 
na podstawie umowy na inne cele niż określone w 
umowie. 

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możli-
wość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz 
warunków realizacji zadania, w formie aneksu do 
umowy. 

§ 6 

1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodręb-
nionej ewidencji księgowej otrzymanej dotacji oraz 
wydatków związanych z jej realizacją. 

2. W przypadku wykorzystania na realizację umowy tylko 
części przekazanej dotacji, niewykorzystana część 
dotacji podlega zwrotowi. 

3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2, na-
stępuje w terminach ustalonych w umowach, nie póź-
niej niż do 31 stycznia następnego roku budżetowego. 

§ 7 

1. Udzielenie dotacji przez Burmistrza Miasta Lubawka 
odbywa się po uchwaleniu przez radę miejską uchwa-
ły budżetowej na dany rok, jednakże warunkiem jest 
rozliczenie się podmiotu z przyznanej dotacji roku po-
przedniego. 

2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w 
kilku ratach, w zależności od specyfiki  wykonywane-
go zadania i postanowień umowy. Przekazanie kolej-
nej raty następuje po rozliczeniu poprzedniej. 

§ 8 

1. Podmiot zobowiązany jest do przedstawienia refera-
towi merytorycznemu rozliczenia zadania pod wzglę-
dem rzeczowym i finansowym, według wzoru stano-
wiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastą-
pić w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji za-
dania. 

3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania przez referat mery-
toryczny powinno nastąpić w terminie do 30 dni od 
przedłożenia rozliczenia zadania, nie później niż do 
31 stycznia następnego roku budżetowego. 

§ 9 

1. Referat merytoryczny zobowiązany jest do prowadze-
nia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na za-
sadach w niej określonych, w szczególności  
w zakresie: 
1) sposobu realizacji zadania zleconego, 
2) gospodarowania przekazaną dotacją, 
3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustale-

nie kosztów zleconego zadania. 
2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowa-

dzonego nadzoru referat merytoryczny dokonuje oce-
ny: 
1) stanu realizacji zadania, 
2) prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji 

na realizacją zleconego zadania. 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w reali-

zacji zleconego zadania, kontrola wykorzystania dota-
cji prowadzona jest przez skarbnika gminy. 

§ 10 
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Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmia-
stowym w przypadku nieterminowego wykonania umowy 
lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiąza-
nia umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy. 

§ 11 

Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyjmo-
wania wniosków, przyznawania i rozliczania dotacji. 

§ 12 

Traci moc uchwała nr XX/134/2000 Rady Miejsko-
Gminnej w Lubawce z 24 lutego 2000 roku w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej roz-
liczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 
zadania. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lubawka. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
WIESŁAW OSIŃSKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Lubawce z dnia  
25 listopada 2004 r. (poz. 461) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Lubawce z dnia 25 listopada 2004 r. 
(poz. 461) 
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462 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 

z dnia 26 listopada 2004 r. 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy i Miasta 
Lubomierz dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania 
zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów 
                                             publicznych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
w związku z art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (t.j. z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada 
Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1. Gminie – rozumie się przez to Gminę i Miasto Lubo-

mierz, 
2. Razie – rozumie się przez to Radę Miejską Gminy 

Lubomierz, 
3. Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Gminy i 

Miasta Lubomierz, 
4. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy i Miasta 

Lubomierz, 
5. podmiocie – rozumie się przez to podmioty niezali-

czane do sektora finansów publicznych, niedziałające 
w celu osiągnięcia zysku, 

6. zadaniach publicznych – rozumie się zadania okre-
ślone w § 2. 

§ 2 

Podmioty mogą otrzymać z budżetu gminy dotacje na 
cele publiczne związane z realizacją zadań gminy  
w zakresie nieobjętym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.). 

§ 3 

Wysokość środków finansowych na realizację zadań 
publicznych przez podmioty określa Rada w uchwale 
budżetowej. 

§ 4 

Dotacje nie mogą być udzielane na: 
1. prowadzenie działalności gospodarczej, 
2. zakupy inwestycyjne i remonty. 

§ 5 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywa się po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że 
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania. 

2. Burmistrz podejmuje decyzję o konieczności i celowo-
ści przeprowadzenia konkursu ofert. 

3. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań zleconych przez Gminę Burmistrz 
powołuje komisje konkursową oraz uchwala regulamin 
pracy komisji konkursowej. 

§ 6 

1. Burmistrz ogłasza otwarty konkurs ofert z co najmniej 
trzydziestodniowym wyprzedzeniem. 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawie-
rać informacje o: 
1) zakresie i rodzaju zleconego zadania, 
2) formie zlecenia zadania oraz wysokości środków 

publicznych na realizacje tego zadania, 
3) zasadach przyznawania dotacji, 
4) terminach i warunkach realizacji zadania, 
5) terminie składania ofert, 
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy do-

konywaniu wyboru oferty. 
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się 

w prasie lokalnej, Biuletynie Informacji Publicznej, a 
także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy  
i Miasta. 

§ 7 

1. Oferta powinna zawierać w szczególności: 
1) szczegółowy zakres rzeczowy publicznego propo-

nowanego do realizacji,  
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 
3) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji za-

dania publicznego, 
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu 

składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy 
zadanie, 

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych  
i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, 
w tym wysokości środków finansowych uzyska-
nych za realizacje danego zadania z innych źródeł, 

6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatne-
go wykonania zadania. 

2. Do oferty należy dołączyć: 
1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru, 
2) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli, 
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni 

rok, a w przypadku krótszej niż rok działalności za 
okres jej trwania. 

3. Wzór oferty stanowi załącznik do uchwały. 

§ 8 

1. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmio-

ty składające oferty, 
2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji 

zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczo-
wego zadania, 
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3) uwzględnia wysokość środków publicznych prze-
znaczonych na realizację zadania, 

4) sprawdza staranne i terminowe wywiązywanie się 
przez podmioty z realizacji zadań dotychczas zle-
conych przez gminę. 

2. Przepis ust. 1 ma zastosowane także, gdy w wyniku 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszo-
na jedna oferta. 

§ 9 

Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz  
z dokumentacją oraz propozycję rozstrzygnięcia komisja 
konkursowa przedkłada Burmistrzowi. 

§ 10 

1. Decyzję o zleceniu zadania oraz przyznaniu dotacji 
podejmuje Burmistrz. 

2. O wynikach postępowania w sprawie zlecenia zadania 
Burmistrz zawiadamia wszystkich oferentów oraz 
ogłasza informację w siedzibie Urzędu Gminy  
i Miasta na tablicach ogłoszeń. 

§ 11 

1. Umowa o powierzenie zadania publicznego może być 
zawarta na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż je-
den rok budżetowy. 

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, sporządza wydział 
merytoryczny odpowiedzialny za realizację zadania. 

3. Podmioty są zobowiązane do rachunkowego wyod-
rębnienia w ewidencji księgowej środków otrzyma-
nych na realizacje umowy, o której mowa w ust. 1. 

§ 12 

1. Burmistrz zlecając zadania publiczne dokonuje kon-
troli i oceny zadania, a w szczególności: 
1) stanu realizacji zadania oraz wykonania zadania 

zgodnie z umową, 
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania za-

dania, 
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych 

otrzymanych na realizacje zadania, 
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepi-

sach prawa i postanowieniach umowy. 
2. Czynności kontrolnych dokonują upoważnieni przez 

Burmistrza pracownicy Urzędu.  
3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. 
4. Na podstawie protokołu Burmistrz w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania  
i wykorzystywaniu dotacji kieruje do zleceniobiorcy 
stosowane wnioski i zlecenia, wyznaczając termin 
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

5. W przypadku, gdy zleceniobiorca nie usunie stwier-
dzonych nieprawidłowości lub nie doprowadzi do ich 
usunięcia w wyznaczonym terminie, umowa może być 
rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki 
finansowe przekazane na jego realizację podlegają 
zwrotowi do budżetu gminy w terminie ustalonym 
przez Burmistrza wraz z odsetkami ustawowymi nali-
czonymi od dnia przekazania środków na rachunek 
bankowy podmiotu, któremu przekazano dotację. 

 

 

§ 13 

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 
określonego w umowie należy sporządzić w terminie 
30 dni po upływie terminu, na który została zawarta, z 
zastrzeżeniem ust. 2 i przedłożyć w odpowiednim wy-
dziale merytorycznym. 

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. 
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega przy-

jęciu przez Burmistrza oraz ogłoszeniu poprzez wy-
wieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu na okres 30 
dni od dnia przyjęcia. 

4. Jeżeli zadanie nie zostało wykonane lub dotację prze-
znaczono na inne cele niż określone w umowie, Bur-
mistrz dochodzi zwrotu dotacji wraz z odsetkami od 
dnia jej przekazania. 

5. W przypadku częściowego wykonania zadania dota-
cja podlega niezwłocznie zwrotowi w części propor-
cjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania. 

6. Burmistrz zastrzega sobie prawo kontroli realizacji 
zadania również po przyjęciu sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1. W przypadku nieprawidłowości stwier-
dzonych w wyniku kontroli przepisy ust. 4 i 5 stosuje 
się odpowiednio. 

§ 14 

W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia oraz 
stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celami i 
zasadami określonymi w umowie podmiot realizujący 
zadania traci prawo do ubiegania się o dotacje z budżetu 
gminy w roku następnym. 

§ 15 

1. Uchyla się uchwałę nr XXII/127/04 Rady Miejskiej 
Gminy Lubomierz z dnia 29 października 2004 r.  
w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu 
jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleco-
nego zadania publicznego. 

2. Traci moc uchwała nr XIX/135/2000 z dnia  
20 czerwca 2000 r. w sprawie trybu postępowania o 
udzielenie z budżetu gminy Lubomierz dotacji podmio-
tem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, 
sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleco-
nego zadania. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 
Lubomierz. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW PUCHALSKI 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej Gmi-
ny Lubomierz z dnia 26 listopada 2004 r. 
(poz. 462) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 
z dnia 26 listopada 2004 r. 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta i Gminy 
Ścinawa dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywa-
nia zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów 
                                             publicznych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r., zmiany; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568; zmiana z 
2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 
118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, zmiana 
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, 
poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; zmiana z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, 
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) 
Rada Miejska w Ścinawie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się zasady przyznawania dotacji z budżetu 
Miasta i Gminy Ścinawa dla podmiotów określonych w 
art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych, jeżeli nie dotyczą one zadań 
wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. Nr 96, poz. 873  
z późn. zm.). 

2. Warunkiem udzielenia dotacji, o której mowa  
w ust. 1, jest wykazanie udziału własnego przez pod-
miot ubiegający się o dotację. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) mieście i gminie – rozumie się przez to Miasto  

i Gminę Ścinawa, 
2) komórkach merytorycznych – rozumie się przez to 

właściwie merytorycznie stanowiska pracy Urzędu 
Miasta i Gminy w Ścinawie. 

§ 3 

1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji z budże-
tu miasta i gminy na kolejny rok budżetowy  
w terminie do 25 września roku poprzedzającego rok 
budżetowy, z zastrzeżeniem § 9. Wniosek składa się 
Skarbnikowi Miasta i Gminy, który dokonuje ewidencji 
wniosków i przekazuje je niezwłocznie komórkom me-
rytorycznym zgodnie z podziałem kompetencji. 

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik nr 
1 do uchwały. Wniosek sporządzony zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do uchwały powinien być podpi-
sany przez osobę upoważnioną do składania oświad-
czeń woli w imieniu podmiotu. 

3. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny 
dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z 
którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełno-
mocnictwa do składania oświadczeń woli. 

4. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz 
Miasta i Gminy, po zasięgnięciu opinii właściwej komi-
sji rady miejskiej, uwzględniając w szczególności: 
1) znaczenie zadania dla realizowanych przez miasto 

i gminę celów, 
2) łączną wysokość środków budżetu miasta  

i gminy przeznaczonych na dotację dla podmiotów, 
o których mowa § 1, 

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosz-
tów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu 
rzeczowego zadania, 

4) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych pod-
miotowi w okresie poprzednim z uwzględnieniem 
rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozli-
czenia otrzymanych na ten cel środków. 

§ 4 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi na-
stępuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy mia-
stem i gminą a podmiotem reprezentowanym przez 
osobę, o której mowa w § 3 ust. 2. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w 
szczególności: 

1) dokładne oznaczenie stron umowy, 
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego 

do realizacji zadania, 
3) termin i miejsce realizacji zadania, 
4) określenie czasu, na jaki umowa została zawarta, 
5) określenie wysokości dotacji, którą miasto  

i gmina przekaże podmiotowi oraz warunki  
i terminy jej przekazania, 

6) ustalenie zasad i terminów rozliczeń dotacji, 
7) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia doku-

mentacji w sposób umożliwiający ocenę wykona-
nia zadania pod względem rzeczowym  
i finansowym, 

8) zobowiązanie podmiotu realizacji zadania i wyko-
rzystania dotacji, 
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9) zobowiązanie podmiotu do realizacji przedmiotu 
dotacji zgodnie z przepisami ustawy  Prawo 
zamówień publicznych, 

10) określenie sankcji z tytułu nienależytego wyko-
nania umowy lub wykorzystania dotacji na inne 
cele, niż określone w umowie, 

11) termin zwrotu dotacji w przypadku przeznaczenia 
jej na inne cele niż określone w umowie, 

12) termin zwrotu dotacji w przypadku niewykorzy-
stania lub częściowego niewykonania zleconego 
zadania. 

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres 
jednego roku budżetowego. 

4. Podmiot nie może wykorzystać środków uzyskanych 
na podstawie umowy na inne cele niż określone w 
umowie. 

5. Prawa i obowiązki stronie mogą być przenoszone na 
osoby trzecie. 

6. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natych-
miastowym w przypadku nieterminowego wykonania 
umowy lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do 
rozwiązania umowy stanowią wyniki kontroli wykona-
nia umowy. 

§ 5 

1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodręb-
nionej ewidencji księgowej otrzymanej dotacji na wy-
konanie umowy oraz wydatków związanych z jej reali-
zacją. 

2. W przypadku wykorzystania na realizację umowy tylko 
części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana 
część dotacji podlega zwrotowi. 

3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2, na-
stępuje w terminach ustalonych w umowie, nie później 
niż do 28 grudnia roku budżetowego, na rachunek 
bieżący urzędu miasta i gminy. 

§ 6 

1. Udzielenie dotacji przez Burmistrza Miasta i Gminy 
odbywa się po uchwaleniu przez Radę Miejską 
uchwały budżetowej na dany rok, jednakże warun-
kiem jest rozliczenie się podmiotu z przyznanej dotacji 
dotyczącej roku poprzedniego. 

2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w 
kilku ratach, w zależności od specyfiki wykonywanego 
zadania i postanowień umowy. Przekazanie kolejnej 
raty środków następuje po rozliczeniu poprzedniej. 

§ 7 

1. Podmiot obowiązany jest do przedstawienia komór-
kom merytorycznym rozliczenia zadania pod wzglę-
dem rzeczowym i finansowym, według wzoru stano-
wiącego załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastą-
pić w terminie określonym w umowie, lecz nie później 
niż w terminie do 10 grudnia roku budżetowego. 

 Rozliczenie dotacji podlega zatwierdzeniu przez 
Skarbnika Miasta i Gminy. 

3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania przez komórkę 
merytoryczną powinno nastąpić w terminie do  
10 dni od przedłożenia rozliczenia zadania, nie póź-
niej niż do dnia 20 grudnia roku budżetowego.  
W przypadku niezatwierdzenia rozliczenia zadania, 
zwrotowi na rachunek bieżący Urzędu Miasta  
i Gminy podlega kwota przekazanej dotacji wraz  
z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia przekaza-
nia środków na rzecz podmiotu. 

§ 8 

1. Komórka merytoryczna obowiązana jest do prowa-
dzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na 
zasadach w niej określonych, w szczególności  
w zakresie: 
1) sposobu realizacji zadania zleconego, 
2) gospodarowania przekazaną dotacją, 
3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustale-

nie kosztów zleconego zadania. 
2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowa-

dzonego nadzoru komórka merytoryczna dokonuje 
oceny: 
1) stanu realizacji zadania, 
2) prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji 

na realizację zadania zleconego. 

§ 9 

Wnioski o udzielenie dotacji na 2005 rok należy złożyć do 
31 marca 2006 r. 

§ 10 

Traci moc uchwała nr 124 Rady Gminy i Miasta Ścinawa 
z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie trybu postępowania o 
udzielenie z budżetu Gminy i Miasta dotacji dla podmio-
tów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 
sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Ścinawa. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
LEOPOLD MARCHEWKA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Ścinawie z dnia  
26 listopada 2004 r. (poz. 463) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Ścinawie z dnia  
26 listopada 2004 r. (poz. 463) 
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464 
UCHWAŁA RADY MIASTA LUBAŃ  

z dnia 30 listopada 2004 r. 
w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis do ewidencji działalności  

gospodarczej 

 Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1990 r. – Prawo 
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) 
i art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 
2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Lubań uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Zwalania się z obowiązku wnoszenia opłaty za pierwszy 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej osoby, które 
w roku 2005 zarejestrują działalność gospodarczą po raz 
pierwszy. Zwolnienie nie dotyczy osób, które prowadziły 
działalność gospodarczą jako wspólnicy w spółkach cy-
wilnych. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lubań. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MARIAN KWOLIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

465 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE  

z dnia 14 grudnia 2004 r. 
w sprawie poboru w drodze inkasa: podatku rolnego, podatku od nieru-
chomości, leśnego i podatku od posiadania psów oraz zasad rozliczania 
się  
                           inkasentów i wynagradzania za inkaso 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. ze zmianami, 
z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, 
poz. 272, Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 
875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, 
Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust. 12 i art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. ze zmia-
nami, z 2002 r. Dz. U. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, 
poz. 1039, Nr 203, poz. 1966, Nr 200, poz. 1953, Nr 96, poz. 874, 
Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Dz. U. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, 
poz. 959, Nr 123, poz. 1291), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 
o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami Dz. U. Nr 
216, poz. 1826 z 2002) oraz art. 28 § 4 i 47 § 4a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zmianami) Rada 
Miejska w Górze uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego, podat-
ku od nieruchomości i podatku od posiadania psów od 
osób fizycznych w drodze inkasa. 

2. Inkaso podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i 
posiadania psów powierza się sołtysom wsi gminy 
Góra. 

§ 2 

Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wyso-
kości 10% od sumy zainkasowanych i terminowo przeka-
zanych do Urzędu bieżących i zaległych należności po-
datkowych. 

§ 4 

Terminem rozliczenia się inkasentów z pobranych podat-
ków jest okres 7 dni od dnia następującego po ostatnim 

dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowe-
go, wpłata podatku powinna nastąpić. 

§ 5 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr IV/40/96 z dnia 30 
maja 1996 r. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW CIEBIEŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

466 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE  

z dnia 14 grudnia 2004 r. 
w sprawie zmiany uchwały  nr XXIII/180/04  Rady Miejskiej  w Górze  

w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 20005 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), w związku z art. 10 
ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Dz. U. z 2002 r. 
Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 203, poz. 1966, 
Nr 200, poz. 1953, Nr 96, poz. 874, Nr 188, poz. 1840, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 
i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291 M. P. z 2004 r. Nr 43, poz. 753) 
Rada Miejska w Górze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W § 1 uchwały nr XXIII/180/04 z dnia 18 listopada 2004 r. 
pkt 5e i 6e otrzymują brzmienie „równej lub wyższej niż 
36 ton”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry. 
 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłosze-
nia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW CIEBIEŃ 
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467 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 

z dnia 17 grudnia 2004 r. 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezalicza-
nym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia 
zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Karpacz, in-
nych  
niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontaria-
cie,  
            jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, i Nr 80, poz. 717, z 2003 r., Nr 162, poz. 
1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), 
art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 oraz z 2000 
r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 
156, poz. 1300 i z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, 
Nr 189, poz. 1851, Nr 96, poz. 874 oraz 
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, 
Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska w Karpaczu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji podmio-
tom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i 
niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, prowadzącym 
działalność statutową związaną z realizacją zadań Gminy 
zwanym dalej „podmiotami”, w zakresie realizacji zadań 
publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.). 

§ 2 

1. Wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadań pu-
blicznych powinny być złożone w terminie do dnia 30 
września roku poprzedzającego rok, w którym wnio-
sek ma być realizowany. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza się możliwość składania wniosków o dotację w 
terminie innym, niż określony w ust. 1.  

§ 3 

1. Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, powinien za-
wierać w szczególności: 
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania propono-

wanego do realizacji,  
2) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji za-

dania, 
3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i 

kadrowych wskazujących na możliwość wykonania 
zadania, 

4) termin i miejsce realizacji zadania, 
5) informacje o posiadanych własnych środkach fi-

nansowych oraz uzyskanych z innych źródeł na 
realizację danego zadania. 

2. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, należy dołą-
czyć: 

1) akt utworzenia lub statut podmiotu, z którego wyni-
kają zadania statutowe, 

2) aktualny wypis z KRS lub innego organu rejestro-
wego, 

3) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w 
imieniu podmiotu ubiegającego się o dotacje, 

4) zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego o nie-
zaleganiu podmiotu z zapłatą składek oraz obo-
wiązkowych należności publiczno-prawnych. 

3. Burmistrz Miasta może uzależnić rozpatrzenie wnio-
sku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych in-
formacji i wyjaśnień lub dokumentów. 

4. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub wyjaśnień 
w terminie spowoduje wykluczenie podmiotu z postę-
powania o udzielenie dotacji. 

5. Wzór wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Informacje o możliwości składania wniosków podaje się 
do publicznej wiadomości, w terminie do 31 sierpnia roku 
poprzedzającego rok budżetowy, poprzez informację w 
prasie o zasięgu lokalnym  oraz na tablicy ogłoszeń. 

§ 5 

1. Dotację przyznaje Burmistrz Miasta Karpacza,  
z zastrzeżeniem ust. 2, uwzględniając w szczególno-
ści: 
1) znaczenie zadania dla realizacji celów Gminy, 
2) wysokość środków, które zamierza się przezna-

czyć na realizację zadania, 
3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosz-

tów realizacji zadania, w relacji do rzeczowego za-
kresu zadania, 

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnio-
skodawcę przy uwzględnieniu informacji zawartych 
we wniosku, 

5) analizy wykonania zadań zleconych poprzednich. 
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2. Burmistrz Miasta Karpacza, po zasięgnięciu opinii 
odpowiedniej merytorycznej komisji Rady Miejskiej 
Karpacza, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty 
realizacji zadania, zapewniając jawność postępowa-
nia. 

3. Zaopiniowane wnioski Komisje przekazują Burmi-
strzowi Miasta w terminie do dnia 20 października ro-
ku poprzedzającego rok budżetowy.  

§ 6 

Informacje o przyznanych dotacjach, w tym: 
1) nazwę podmiotu  otrzymującego dotację, 
2) nazwę zadania, 
3) kwotę przyznanej dotacji 
podaje się do publicznej wiadomości, w terminie do  
30 kwietnia roku budżetowego, na tablicy ogłoszeń Urzę-
du Miejskiego w Karpaczu.  

§ 7 

1. Warunkiem zlecenia zadania i udzielenia dotacji jest 
zawarcie pisemnej umowy przez Burmistrza Miasta 
Karpacza z podmiotem – wnioskodawcą reprezento-
wanym przez osoby do tego upoważnione. 

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.  

§ 8 

1. Burmistrz Miasta Karpacza zobowiązany jest do pro-
wadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umów 
oraz oceny ich realizacji w sposób określony w umo-
wie. 

2. Na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmi-
strza Miasta Karpacza wyznaczone osoby, jak rów-
nież merytoryczne Komisje Rady Miejskiej, które opi-
niowały wnioski o przyznanie dotacji, mogą przepro-
wadzić kontrolę realizacji zadania.  

3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół 
zawierający ocenę zadania. 

4. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli, niepra-
widłowości Burmistrz Miasta Karpacza ma prawo roz-
wiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedze-
nia oraz żądać zwrotu dotacji wraz z odsetkami usta-

wowymi liczonymi od dnia wpływu dotacji na rachunek 
dotowanego podmiotu.  

§ 9 

1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dota-
cji, z zachowaniem zasady jawności postępowania, 
następuje na podstawie: 
1) sprawozdania z wykonania zadania, według wzoru 

ustalonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwa-
ły, 

2) kserokopii opisanych oryginałów rachunków  
i faktur VAT dotyczących wydatków faktycznie po-
niesionych na realizację zadania, potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem. 

2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dota-
cji następuje w terminie określonym w umowie. 

§ 10 

W przypadku wykorzystania na realizację zadania jedynie 
części przekazanej dotacji, niewykorzystana część pod-
lega zwrotowi. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Karpacza.  

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.  

§ 13 

Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała nr 
XVII/97/99 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia  
26 listopada1999 roku w sprawie udzielania z budżetu 
miasta Karpacz dotacji na zadania zlecone podmiotom 
niezaliczonym do sektora finansów publicznych.  
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JÓZEF KOŁODZIEJ
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Karpaczu z dnia  
17 grudnia 2004 r. (poz. 467) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Karpaczu z dnia  
17 grudnia 2004 r. (poz. 467) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej w Karpaczu z dnia  
17 grudnia 2004 r. (poz. 467) 
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468 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 22 grudnia 2004 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalenia wy-
sokości i udzielania dotacji na działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz 
                         dydaktyczną przedszkoli niepublicznych 

 Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b, 3c i 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XLVIII/351/02 Rady Miejskiej w Jaworze z 
dnia 25 września 2002 r. w sprawie szczegółowych za-
sad ustalenia wysokości i udzielenia dotacji na działal-
ność opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną przed-
szkoli niepublicznych zmienionej uchwałami: nr 
XLIX/363/02 z dnia 9 października 2002 r.,  
nr V/36/03 z dnia 31 stycznia 2003 r. i uchwałą  
nr XXI/141/03 z dnia 31 grudnia 2003, § 4 ust. 1 otrzymu-
je brzmienie: 
1. „Ustala się dotację przedmiotową dla grup całodzien-

nych i grup pięciogodzinnych w wysokości 80% wy-
datków bieżących ponoszonych przez gminę na jedno 
dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych 
na terenie gminy Jawor”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jawor. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
KRZYSZTOF SASIELA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 
z dnia 22 grudnia 2004 r. 

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczo-
nym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia 
zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich 
                 rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych 

 Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), 
w związku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowa-
dzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 
96, poz. 874 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i 
niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z 
budżetu gminy dotacje na cele publiczne związane z 
realizacją zadań gminy innych niż określone w art. 4 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) gminie – rozumie się przez to Gminę Jawor; 

2) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta 
Jawora; 

3) podmiocie – rozumie się przez to podmiot niezaliczo-
ny do sektora finansów publicznych, niedziałający w 
celu osiągnięcia zysku, prowadzący działalność statu-
tową związaną z realizacją zadań gminy, o których 
mowa w § 1; 

4) wydziałach merytorycznych – rozumie się przez to 
właściwe merytorycznie wydziały Urzędu Miejskiego w 
Jaworze. 

§ 3 
1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji z budże-

tu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniej-
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szej uchwały w terminie do dnia 15 września poprze-
dzającego rok budżetowy w kancelarii Urzędu, która 
dokonuje ewidencji wniosków i przekazuje je nie-
zwłocznie do wydziałów merytorycznych, zgodnie z 
podziałem kompetencji określonych w regulaminie or-
ganizacyjnym. 

2. W przypadkach szczególnych, wymagających uza-
sadnienia w formie pisemnej, wniosek może być zło-
żony po upływie ww. terminu. 

3. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny 
dokument rejestracyjny i organizacyjny podmiotu,  
z którego wynikają jego zadania statutowe oraz peł-
nomocnictwa do składania oświadczeń woli. 

4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub 
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu podmiotu. 

§ 4 

1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz, po 
zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Miejskiej w 
Jaworze, uwzględniając w szczególności: 
1) znaczenie zadania dla realizacji celów gminy, 
2) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych 

na realizację zadań zleconych podmiotom, o któ-
rych mowa w § 1, 

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosz-
tów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu 
rzeczowego zadania, 

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, 
5) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych pod-

miotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem 
rzetelności i terminowości ich realizacji  
i rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. 

§ 5 

1. Warunkiem zlecenia przez gminę realizacji zadania  
i udzielenie dotacji jest zawarcie pisemnej umowy 
przez Burmistrza z podmiotem reprezentowanym 
przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 4. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w 
szczególności: 

1) dokładne oznaczenie stron umowy, 
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego 

do realizacji zadania, termin i miejsce jego reali-
zacji, 

3) określenie czasu na jaki umowa została zawarta, 
4) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia doku-

mentacji w sposób umożliwiający ocenę wykona-
nia zadania pod względem rzeczowym  
i finansowym, 

5) zobowiązanie podmiotu do poddania się w każ-
dym czasie kontroli prowadzonej przez Burmi-
strza lub osobę przez niego na piśmie upoważ-
nioną w zakresie objętym umową, 

6) określenie wysokości dotacji, jaka zostanie prze-
kazana podmiotowi, z tytułu realizacji umowy 
oraz sposób i termin jej przekazywania, 

7) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń 
między stronami umowy, 

8) zobowiązanie podmiotu do realizacji przedmiotu 
dotacji przestrzegając ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, 

9) warunki wypowiedzenia umowy, 
10) szczegółowo określone zasady odpowiedzialno-

ści podmiotu z tytułu niewykonania lub nienależy-

tego wykonania zleconego zadania lub wykorzy-
stania dotacji na cele inne niż określone w umo-
wie, w szczególności: 
a) termin zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na 

inne cele lub wykorzystanej niezgodnie  
z przeznaczeniem, 

b) termin zwrotu dotacji w wypadku niewykona-
nia lub częściowego niewykonania zleconego 
zadania. 

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres 
jednego roku budżetowego. 

4. Podmiot nie może wykorzystać środków uzyskanych 
na podstawie umowy na inne cele niż określone w 
umowie. 

5. Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przeno-
szone na osoby trzecie. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za 
zgodą stron możliwość zmiany w ciągu roku zakresu 
rzeczowego oraz warunków realizacji zadania,  
w formie aneksu do umowy. 

§ 6 

1. Wydział merytoryczny obowiązany jest do prowadze-
nia nadzoru w zakresie wykonywania umów oraz oce-
ny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, 
rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości 
świadczenia. 

2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzony jest w 
sposób określony w umowie, w szczególności po-
przez: 
1) analizę okresowej oceny realizacji zadania, spo-

rządzonej przez podmiot, 
2) kontrolę realizacji zadania w trybie określonym 

przez podmiot. 

§ 7 

1. Wydział merytoryczny obowiązany jest do prowadze-
nia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na za-
sadach w niej określonych, w szczególności  
w zakresie: 
1) sposobu realizacji zadania zleconego, 
2) gospodarowania przekazaną dotacją, 
3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustale-

nie kosztów zleconego zadania. 
2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowa-

dzonego nadzoru wydział merytoryczny dokonuje 
oceny: 
1) stanu realizacji zadania, 
2) prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji 

na realizację zadania. 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  

w realizacji zleconego zadania wydział merytoryczny 
przeprowadza kontrolę wykorzystania dotacji. 

§ 8 

1. Rozliczenie z wykonanego zadania i wykorzystania 
dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania 
następuje na podstawie: 
1) sprawozdania z wykonania zadania, 
2) kserokopii opisanych rachunków, faktur VAT oraz 

innych dokumentów wraz z dowodem potwierdza-
jącym fakt dokonania zapłaty, dotyczących wydat-
ków podmiotu faktycznie poniesionych na realiza-
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cję zadania, potwierdzone za zgodność z orygina-
łem. 

2. Rozliczenie wykonanego zadania i wykorzystania 
przyznanej dotacji następuje w terminie określonym w 
umowie. W przypadku braku rozliczenia przez pod-
miot, dotacja podlega zwrotowi w całości. 

3. W przypadku wykorzystania na realizację umowy tylko 
części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana 
część dotacji podlega zwrotowi. 

4. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 3, na-
stępuje w terminach ustalonych w umowie, nie później 
niż do 30 grudnia roku budżetowego, na rachunek 
bieżący gminy. 

§ 9 

1. Udzielenie dotacji przez Burmistrza odbywa się po 
uchwaleniu przez Radę Miejską uchwały budżetowej 
na dany rok, jednakże warunkiem jest rozliczenie się 
podmiotu z przyznanej dotacji dotyczącej roku po-
przedniego. 

2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w 
kilku ratach, w zależności od specyfiki wykonywanego 
zadania i postanowień umowy. Przekazanie kolejnej 
raty środków następuje po rozliczeniu poprzedniej. 

§ 10 

1. Podmiot obowiązany jest do przedstawienia wydzia-
łom merytorycznym Urzędu Miejskiego w Jaworze 
rozliczenia zadania pod względem rzeczowym i finan-
sowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastą-
pić w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji za-
dania. 

3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania przez wydział me-
rytoryczny powinno nastąpić w terminie do  

30 dni od przedłożenia rozliczenia zadania, nie póź-
niej niż do 20 grudnia bieżącego roku. 

§ 11 

Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmia-
stowym w przypadku nieterminowego wykonania umowy 
lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiąza-
nia umowy stanowi wynik kontroli wykonania umowy. 

§ 12 

Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyjmo-
wania wniosków, przyznania i rozliczenia dotacji. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Jawora. 

§ 14 

Traci moc uchwała nr XVI/109/99 Rady Miejskiej w Jawo-
rze z dnia 8 grudnia 1999 r. w sprawie trybu postępowa-
nia o udzielenie z budżetu dotacji, sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 
przez podmioty niezaliczone do sektora finansów pu-
blicznych. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
KRZYSZTOF SASIELA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Miejskiej w Jaworze z dnia 22 grudnia 
2004 r. (poz. 469) 

 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1588  – Poz. 469 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1589  – Poz. 469 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1590  – Poz. 469 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady  
Miejskiej w Jaworze z dnia 22 grudnia 
2004 r. (poz. 469) 
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470 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU 

z dnia 28 grudnia 2004 r. 
w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 

opłaty targowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 
19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
z 2002 r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Międzyborzu uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Inkasentem opłaty targowej w gminie Międzybórz jest 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. 

2. Inkasentowi przysługuje miesięczne wynagrodzenie 
prowizyjne w wysokości 50% zainkasowanej kwoty. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Międzybórz. 

§ 3 

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
HENRYK ZAWADZKI 

 
 
 
 
 
 
 

471 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/125/04 z dnia 17 listopada 2004 r. 
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 
w roku 2005, określenia stawek podatku od nieruchomości, środków 
transportowych, od posiadania psów oraz stawek opłaty administracyjnej 
                                               i targowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 
ust. 3 i art. 6b  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 
1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3, art. 10 ust. 1, 
art. 12 ust. 4, art. 14 pkt 1, 2, 3, art. 15, art. 18, 
art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska Wąsosza uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Miejskiej Wąsosza XXV/125/04 z dnia 17 listopada 2004 r. dokonuje się zmiany: 
1. § 3 pkt 2 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton jak niżej: 

Masa całkowita w tonach Osie jezdne z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznane  

za równoważne 
Inne systemy zawieszenia nie mniej mniej niż 

29 31 2441 2452,80 
31  2441 2452,80 
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2. § 3 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
Od ciągnika siodłowego lub balastowego w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów rów-
nej lub wyższej niż12 ton jak niżej 

Liczba osi i masa zespołu 
(ciągnik _ naczepa, przyczepa) 

Osie jezdne z zawieszeniem  
pneumatycznym lub uznane  

za równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych nie mniej mniej niż 

31  1874 1937,76 
pojazdy posiadające trzy osie 

40  2425 2548,65 
 

3. § 5 otrzymuje następujące brzmienie: 
1. Ustala się stawki opłaty administracyjnej za czynności urzędowe dokonywane przez Urząd Miejski Wąsosza: 

1) za wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz  52,00 zł, 
2) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz  52,00 zł, 
3) za wydanie wypisu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wą-

sosz  25,00 zł, 
4) za wydanie wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wą-

sosz  25,00 zł. 
2. Opłata administracyjna płatna jest w kasie Urzędu Miejskiego. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2005 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ZDZISŁAW NICPOŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

472 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 

z dnia 30 grudnia 2004 r. 
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu 
Gminy Przemków podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicz-
nych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne 
gminy niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobie jej rozliczania oraz spo-
sobu  
                        kontroli wykonywania zleconego zadania 

 Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz 
art. 23 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  Przepisy wprowadzające ustawę o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 874) Rada Miejska w Przemkowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Gmina Przemków może zlecać podmiotom niezaliczonym 
do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku, zwanym dalej podmiotami, realizację 
innych zadań publicznych gminy niż określone w ustawie  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicz-
nego i o wolontariacie. 

§ 2 

Wysokość środków finansowych na realizację zadań 
zleconych określa rada gminy w uchwale budżetowej. 

§ 3 

Organ wykonawczy Rady – Burmistrz Gminy i Miasta 
Przemków określa i podaje do publicznej wiadomości 
poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicz-
nej,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu: 
1) zakres i rodzaj zadań, które mogą być zlecone do 

realizacji podmiotom, o których mowa w § 1, 
2) formę zlecenia zadań oraz wysokość środków pu-

blicznych na realizację poszczególnych rodzajów za-
dań. 

§ 4 

Dotacje nie będą udzielane na: 
1) prowadzenie działalności gospodarczej, 
2) zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie 

jest integralną częścią zleconego zadania, 
3) działalność polityczną i religijną. 

§ 5 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywa się po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że 
przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. 

2. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań zleconych przez gminę, Burmistrz 
Gminy i Miasta Przemków powołuje komisję konkur-
sową oraz ustala regulamin pracy komisji konkurso-
wej. 

§ 6 

1. Podmioty, o których mowa w § 1, mogą z własnej 
inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych. 
Termin składania wniosków upływa 5 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy.   

2. Burmistrz Gminy i Miasta Przemków w przypadku, o 
którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 października 
roku poprzedzającego rok budżetowy : 
a) rozpatruje celowość realizacji określonego zadania 

publicznego przez podmioty, biorąc pod uwagę, w 
jakim oferta odpowiada zakresowi zadań publicz-
nych określonym w § 3, daje gwarancję realizacji 
zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla da-
nego zadania, środki dostępne na realizację okre-
ślonych zadań, rodzaje określonych zadań i korzy-
ści wynikające z realizacji zadania publicznego 
przez podmioty oraz 

b) informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwier-
dzenia celowości realizacji określonego zadania 
publicznego informuje składającego ofertę o trybie 
zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w § 
5 ust. 1. 

3. Szczegółowy tryb postępowania w sprawie rozpatry-
wania wniosków, o których mowa w ust. 1, ustali Bur-
mistrz w drodze rozporządzenia. 

§ 7 

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przemków ogłasza otwarty 
konkurs ofert co najmniej z trzydziestodniowym wy-
przedzeniem. 

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawie-
rać informacje o: 
a) zakresie i rodzaju zleconego zadania, 
b) formie zlecenia zadania oraz wysokość środków 

publicznych na realizację tego zadania, 
c) zasadach przyznawania dotacji, 
d) terminach i warunkach realizacji zadania, 
e) terminie składania ofert, 
f) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy do-

konywaniu wyboru oferty. 
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się, 

w zależności od rodzaju zadania, w prasie, Biuletynie 
Informacji Publicznej, a także w siedzibie organu gmi-
ny w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogło-
szeń. Ogłoszenie może także nastąpić w inny sposób 
zapewniający dostęp podmiotom zainteresowanym do 
informacji. 

§ 8 

1. Oferta, o której mowa w § 5 ust. 1, powinna zawierać 
w szczególności: 
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publiczne-

go proponowanego do realizacji, 
b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego, 
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji za-

dania publicznego, 
d) informację o wcześniejszej działalności podmiotu 

składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy 
zadanie, 

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i 
kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w 
tym o wysokości środków finansowych uzyskanych 
na realizację danego zadania z innych źródeł, 

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatne-
go wykonania zadania. 

2. Do oferty dołączyć należy: 
a) zaświadczenia o aktualności rejestracji podmiotu, 
b) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli, 
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni 

rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej dzia-
łalności za miniony okres. 

3. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 9 

1. W celu rozstrzygnięcia konkursu, o którym mowa w § 
7,  Burmistrz Gminy i Miasta Przemków powołuje Ko-
misję Konkursową. 

2. Komisja składa się z 3 lub 5 osób, w tym przewodni-
czącego. 

3. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert: 
a) ocenia możliwość realizacji zadania przez podmio-

ty składające oferty, 
b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji 

zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczo-
wego zadania, 

c) uwzględnia wysokość środków publicznych prze-
znaczonych na realizację zadania, 

d) sprawdza staranne i terminowe wywiązywanie się 
przez podmioty z realizacji zadań dotychczas zle-
conych przez Gminę Przemków. 
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4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie także, gdy w wyniku 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszo-
na jedna oferta. 

5. Komisja konkursowa obowiązana jest w uzasadnieniu 
wyboru oferty ustosunkować się do spełnienia przez 
oferenta wymogów określonych w uchwale oraz w 
ogłoszeniu, o którym mowa w § 7. Przepis stosuje się 
odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 2. 

§ 10 

Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze 
wskazaniem najkorzystniejszej oferty oraz z pozostałą 
dokumentacją konkursową komisja konkursowa przed-
kłada Burmistrzowi. 

§ 11 

1. Decyzję o zleceniu zadania oraz o przyznaniu dotacji 
podejmuje  Burmistrz Gminy i Miasta Przemków. 

2. O wynikach postępowania w sprawie zlecenia zadania 
Burmistrz Gminy i Miasta Przemków zawiadamia 
wszystkich oferentów oraz ogłasza informację w sie-
dzibie organu wykonawczego rady w miejscu prze-
znaczonym na zamieszczenie ogłoszeń. Ogłoszenie 
może także nastąpić w inny sposób zapewniający do-
stęp podmiotów zainteresowanych  do informacji, w 
szczególności poprzez wykorzystanie sieci teleinfor-
matycznej. 

3. Decyzja Burmistrza jest ostateczna. 

§ 12 

1. Podmioty przyjmujące zlecenie realizacji zadania pu-
blicznego w trybie określonym w § 5 ust. 1 zobowiązu-
ją się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach 
określonych w umowie, a Burmistrz  zobowiązuje się 
do przekazania na realizację zadania odpowiednich 
środków publicznych w formie dotacji. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, wymaga formy pi-
semnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa o powierzenie zadania publicznego może być 
zawarta na czas realizacji zadania lub na czas okre-
ślony, nie dłużej niż rok budżetowy /wzór umowy sta-
nowi załącznik nr 2 do uchwały/. 

4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez 
podmiot niebędący stroną umowy, chyba że umowa 
zezwala na wykonanie określonej części zadania 
przez taki podmiot. 

5. Podmioty są zobowiązane do rachunkowego wyod-
rębnienia w ewidencji księgowej środków otrzyma-
nych na realizację umowy, o której mowa w ust. 1. 

§ 13 

1. Burmistrz Gminy i Miasta Przemków zlecający zada-
nie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji za-
dania, a w szczególności : 

1) stanu realizacji zadania oraz wykonania zadania 
zgodnie z umową,  

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, 
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych 

otrzymanych na realizację zadania, 
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach 

prawa i w postanowieniach umowy, 
2. Czynności kontrolnych dokonują pracownicy upoważ-

nieni przez Burmistrza. 
3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół. 

4. Na podstawie protokołu organ wykonawczy rady – 
Burmistrz  w przypadku stwierdzenia nieprawidłowo-
ści w realizacji zadania i wykorzystaniu dotacji kieruje 
do zleceniobiorcy stosowne wnioski i zalecenia, wy-
znaczając termin usunięcia stwierdzonych nieprawi-
dłowości. 

5. W przypadku, gdy zleceniobiorca nie usunie stwier-
dzonych nieprawidłowości lub nie doprowadzi ich 
usunięcia w wyznaczonym terminie, umowa może być 
rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki 
finansowe przekazane na jego realizację podlegają 
zwrotowi do budżetu gminy w terminie ustalonym 
przez Burmistrza wraz z odsetkami ustawowymi nali-
czonymi od dnia przekazania środków na rachunek 
bankowy podmiotu, któremu przekazano dotację. 

§ 14 

1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego 
określonego w umowie należy sporządzić i dostarczyć 
w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa 
została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. 
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, podlega przy-

jęciu przez Burmistrza oraz ogłoszeniu poprzez wy-
wieszenie w siedzibie organu wykonawczego rady w 
miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń 
na okres 30 dni od dnia przyjęcia. 

4. Jeżeli zadanie nie zostało wykonane lub dotację prze-
znaczono na inne cele niż określone w umowie Bur-
mistrz odmawia przyjęcia sprawozdania, odstępuje od 
umowy i dochodzi zwrotu dotacji wraz  
z odsetkami od dnia jej przekazania. 

5. W przypadku częściowego wykonania zadania dota-
cja podlega niezwłocznie zwrotowi w części propor-
cjonalnej do stopnia niezrealizowanego zadania.  

6. Burmistrz zastrzega sobie prawo kontroli realizacji 
zadania również po przyjęciu sprawozdania, o którym 
mowa w ust. 1. W przypadku nieprawidłowości stwier-
dzonych w wyniku kontroli przepisy  
ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. 

7. Wzór sprawozdania , o którym mowa w ust. 1, stanowi 
załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 15 

W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia oraz 
stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celami i 
zasadami określonymi w umowie podmiot realizujący 
zadanie traci prawo ubiegania się o dotację z budżetu 
gminy w roku następnym oraz zobowiązany jest do zwro-
tu dotacji wraz z odsetkami od dnia jej przekazania. 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych w uchwale zastosowanie 
mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa  
o finansach publicznych oraz ustawa Prawo zamówień 
publicznych. 

§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i 
Miasta Przemków. 

§ 18 

Tracą moc: 
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1. uchwała nr XII/102/99 Rady Miejskiej w Przemkowie z 
dnia 24 września 1999 r. w sprawie trybu postępowa-
nia o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej 
rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleco-
nego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora 
finansów publicznych; 

2. uchwała nr XV/78/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z 
dnia 27 listopada 2003 r w sprawie zmiany uchwały nr 
XII/102/99 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 24 
września 1999 r. w sprawie trybu postępowania o 
udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposobu jej rozli-
czenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego 

zadania przez podmioty niezaliczone do sektora fi-
nansów publicznych. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
IRENA ORŁOWSKA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
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473 
UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE  

z dnia 24 listopada 2004 r. 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta i gminy 
Prochowice dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wyko-
nywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finan-
sów  
                                            publicznych 

 Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 96, 
poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851), w związku 
z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96, poz. 874, Nr 202, poz. 1956 i poz. 1958 oraz Nr 228, poz. 2262) uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, 
niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące dzia-
łalność statutową związaną z realizacją zadań miasta i 
gminy mogą ubiegać się o dotacje z budżetu miasta i 
gminy Prochowice, o ile nie dotyczą one zadań wymie-
nionych w art. 4 ustawy z dnia  
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) mieście – rozumie się przez to miasto i gminę Pro-

chowice, 
2) podmiocie – rozumie się przez to podmiot niezaliczo-

ny do sektora finansów publicznych i niedziałający w 
celu osiągnięcia zysku, 

3) referatach merytorycznych – rozumie się przez to 
właściwe merytorycznie referaty Urzędu Miasta  
i Gminy Prochowice. 

§ 3 

1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji z budże-
tu miasta na kolejny rok budżetowy w terminie do dnia 
31 września roku poprzedzającego rok budżetowy w 
Referacie Organizacyjno-Prawnym Urzędu Miasta i 
Gminy, który dokonuje ewidencji wniosków i przeka-
zuje je niezwłocznie do referatów merytorycznych 
zgodnie z podziałem kompetencji określonych w regu-
laminie organizacyjnym.  

2. Wniosek sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
uchwały powinien być podpisany przez osobę upo-
ważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
podmiotu. 

3. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny 
dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z 
którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełno-
mocnictwa do składania oświadczeń woli. 

4. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje burmistrz 
miasta i gminy, po zasięgnięciu opinii właściwej komi-
sji rady miejskiej, uwzględniając w szczególności: 
1) znaczenie zadania dla realizowanych przez miasto 

celów, 

2) wysokość środków budżetu miasta przeznaczo-
nych na realizację zadań zleconych podmiotom, o 
których mowa w § 1, 

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosz-
tów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu 
rzeczowego zadania, 

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, 
5) analizę i ocenę wykonania zadań zleconych pod-

miotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem 
rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozli-
czenia otrzymanych na ten cel środków. 

§ 4 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi na-
stępuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gmi-
ną, a podmiotem reprezentowanym przez osobę, o 
której mowa w § 3 ust. 3. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w 
szczególności: 

1) dokładne oznaczenie stron umowy, 
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego 

do realizacji zadania, 
3) termin i miejsce realizacji zadania,  
4) określenie czasu, na jaki umowa została zawarta, 
5) określenie wysokości dotacji jakie gmina przeka-

że podmiotowi oraz warunki i terminy jej przeka-
zania, 

6) ustalenie zasad i terminów rozliczeń, 
7) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia doku-

mentacji w sposób umożliwiający ocenę wykona-
nia zadania pod względem rzeczowym i finanso-
wym, 

8) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli 
przeprowadzonej przez gminę, 

9) zobowiązanie podmiotu do zrealizowania przed-
miotu dotacji przestrzegając ustawy Prawo za-
mówień  publicznych, 

10) określenie sankcji z tytułu nienależytego wyko-
nania umowy lub wykorzystania dotacji na inne 
cele, niż określone w umowie, 

11) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku prze-
znaczenia jej na inne cele niż określone w umo-
wie, 
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12) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku niewy-
korzystania lub częściowego niewykonania zle-
conego zadania. 

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres 
jednego roku budżetowego. 

4. Podmiot nie może wykorzystywać środków uzyska-
nych na podstawie umowy na inne cele niż określone 
w umowie. 

5. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone 
na osoby trzecie. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za 
zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu 
rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w for-
mie aneksu do umowy. 

§ 5 

1. Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodręb-
nionej ewidencji księgowej otrzymanej dotacji na re-
alizację umowy oraz wydatków związanych z jej reali-
zacją. 

2. W przypadku wykorzystania na realizację umowy tylko 
części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana 
część dotacji podlega zwrotowi. 

3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2, na-
stępuje w terminach ustalonych w umowie, nie później 
niż do 31 stycznia następnego roku budżetowego, na 
rachunek bieżący budżetu gminy.  

§ 6 

1. Udzielenie dotacji przez burmistrza miasta i gminy 
odbywa się po uchwaleniu przez radę miasta i gminy 
uchwały budżetowej na dany rok, jednakże warun-
kiem jest rozliczenie się podmiotu z przyznanej dotacji 
dotyczącej roku poprzedniego. 

2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w 
kilku ratach, w zależności od specyfiki wykonywanego 
zadania i postanowień umowy. Przekazanie kolejnej 
raty środków następuje po rozliczeniu poprzedniej. 

§ 7 

1. Podmiot obowiązany jest do przedstawienia referatowi 
merytorycznemu rozliczenia zadania pod względem 
rzeczowym i finansowym, według wzoru stanowiące-
go załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastą-
pić w terminie do 30 dni po zakończeniu realizacji za-
dania. 

3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania przez referat mery-
toryczny powinno nastąpić w terminie do 30 dni od 

przedłożenia rozliczenia zadania, nie później niż do 
dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego. 

§ 8 

1. Referat merytoryczny obowiązany jest do prowadze-
nia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na za-
sadach w niej określonych, w szczególności  
w zakresie: 
1) sposobu realizacji zadania zleconego, 
2) gospodarowania przekazaną dotacją, 
3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustale-

nie kosztów zleconego zadania. 
2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowa-

dzonego nadzoru referat merytoryczny dokonuje oce-
ny: 
1) stanu realizacji zleconego zadania, 
2) prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji 

na realizację zadania zleconego, 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  

w realizacji zleconego zadania, kontrola wykorzysta-
nia dotacji prowadzona jest przez  Referat Finansowy 
Urzędu. 

§ 9 

Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmia-
stowym w przypadku nieterminowego wykonania umowy 
lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiąza-
nia umowy stanowią wyniki kontroli wykonania umowy. 

§ 10 

Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyjmo-
wania wniosków, przyznawania i rozliczania dotacji.  

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i 
Gminy Prochowic. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIASTA I GMINY 

 
ALICJA SIELICKA
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta  
i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 
2004 r. (poz. 473) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta  
i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 
2004 r. (poz. 473) 
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474 
UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA 

z dnia 17 grudnia 2004 r. 
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i 
kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o 
udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty bu-
dowlane  
                                        przy zabytkach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 81 i art. 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568): 

 
 

§ 1 

Uchwala się zasady i tryb udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 
zabytkach, sposób jej rozliczania i kontroli wykonania 
zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o 
udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy zabytkach: 

I. Zasady ogólne 
1. Dotacje z budżetu Gminy Rudna mogą być udzielane 

osobom posiadającym tytuł prawny do zabytku. 
2. Dotacje będą udzielane na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na te-
renie Gminy Rudna.  

3. Dotacje mogą być udzielane tylko wnioskodawcom, 
którzy wykażą się poniesieniem wkładu własnego na 
wykonanie prac objętych wnioskiem.  

4. Łączna kwota dotacji udzielonych jednemu podmioto-
wi z budżetu Gminy Rudna oraz innych źródeł sektora 
finansów publicznych, powiększona  
o wkład własny wnioskodawcy nie może przekroczyć 
100% ogólnych kosztów prac objętych wnioskiem o 
przyznanie dotacji. 

5. Dotacje mogą być udzielane na prace, które: 
1) zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja 

ma być udzielona, 
2) rozpoczęto w roku poprzedzającym rok złożenia 

wniosku lub w roku złożenia wniosku i będą konty-
nuowane w roku, w którym dotacja ma być udzie-
lona, 

6. Dotacje nie mogą być przeznaczone na wykonanie 
dokumentacji technicznej i uzyskanie innych doku-
mentów potrzebnych do przeprowadzenia prac.  

7. Dotacje będą udzielane na roboty według kolejności: 
1) w pierwszej – na prace zabezpieczające konstruk-

cje obiektów budowlanych, w tym: 
a) remonty lub całkowite odtworzenie więźby da-

chowej, słupów konstrukcyjnych, podpór, stro-
pów i ścian konstrukcyjnych, 

b) wymiana pokryć dachowych, rynien i rur spu-
stowych, 

c) naprawa pokryć dachowych, 
d) konstrukcje zabezpieczające obiekt budowlany,  

2) w drugiej – na remonty elewacji, drzwi zew.  
i okien, w tym: 

a) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin 
architektonicznych albo ich całkowite odtworze-
nie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla 
tego zabytku kolorystyki, 

b) odnowienie lub całkowite odtworzenie drzwi 
zew. i okien, w tym ościeżnic, okiennic, 

c) remonty i naprawy instalacji wewnętrznej. 
3) w trzeciej – na remonty i naprawy pomieszczeń 

wew., w tym: 
a) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin 

architektonicznych, 
b) odnowienie, uzupełnienie lub wymiana posa-

dzek, schodów, 
c) malowanie pomieszczeń, 

4) w czwartej – na prace konserwatorskie zabytków 
ruchomych, 
a) obiekty stanowiące wystrój wnętrza, 

5) w piątej – na prace restauratorskie zabytków ru-
chomych. 

8. Wielkość maksymalna dotacji na poszczególne roboty 
jaka może być przyznana w roku budżetowym: 
1) roboty zabezpieczające: wielkość dotacji równa się 

wielkość środków własnych zabezpieczonych do 
wydatkowania na realizację robót przy zabytku 
pomnożona przez mnożnik 6 – nie więcej jak 20% 
ogólnych środków zabezpieczonych w budżecie 
Gminy na ochronę zabytków w roku budżetowym, 

2) remonty elewacji, drzwi zew. i okien:  
kwota dotacji równa się środki własne pomnożone 
przez mnożnik 5 – nie więcej jak 10% ogólnych 
środków finansowych zabezpieczonych w budże-
cie Gminy na ochronę zabytków  
w roku budżetowym, 

3) remonty i naprawy pomieszczeń wew.:  
kwota dotacji równa się środki własne pomnożone 
przez mnożnik 4 – nie więcej jak 5% ogólnych 
środków finansowych zabezpieczonych w budże-
cie Gminy na ochronę zabytków w roku budżeto-
wym, 

4) prace konserwatorskie zabytków ruchomych:  
kwota dotacji równa się środki własne pomnożone 
przez mnożnik 3 – nie więcej jak 5% ogólnych 
środków finansowych zabezpieczonych  
w budżecie Gminy na ochronę zabytków w roku 
budżetowym, 

5) prace restauratorskie zabytków ruchomych:  
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kwota dotacji równa się środki własne pomnożone 
przez mnożnik 2 – nie więcej jak 5% ogólnych 
środków finansowych zabezpieczonych  
w budżecie Gminy na ochronę zabytków w roku 
budżetowym. 

II. Tryb postępowania z wnioskiem 
1. Udzielenie dotacji może nastąpić na podstawie 

wniosku o udzielenie dotacji. 
2. Wniosek składa się osobno na każdy zabytek, na 

który ma być udzielona dotacja. 
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi za-

łącznik do niniejszych zasad. 
4. Wnioski składa się do sekretariatu Urzędu Gminy 

Rudna w terminie do 30 września roku poprzedzają-
cego dany rok budżetowy. 

5. Wójt Gminy rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od 
daty uchwalenia budżetu gminy.  

6. Wójt może powołać komisję do weryfikacji wnio-
sków. 

7. Komisja pracuje na podstawie ustalonego przez 
Wójta regulaminu pracy komisji. 

8. Wnioski niekompletne podlegają odrzuceniu. 
9. Kwoty dotacji, określenie zadań oraz wykaz podmio-

tów uprawnionych do otrzymania dotacji Wójt Gminy 
ustali w zarządzeniu opublikowanym na tablicy ogło-
szeń w Urzędzie Gminy Rudna oraz  
w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do 14 
dni od dnia w którym upłynął termin do rozpatrzenia 
wniosków. 

10. Wójt w terminie, o którym mowa w ust. 9, powiadomi 
pisemnie każdego z wnioskodawców  
o rozpoznaniu jego wniosku o udzielenie dotacji.  

11. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołą-
czyć uwierzytelnione przez upoważnionego pracow-
nika Urzędu Gminy Rudna kopie dokumentów: 
1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,  
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnio-

skodawcę tytułu prawnego do zabytku, 
3) pozwolenie konserwatora zabytków na prowa-

dzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, 
4) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót (je-

żeli prace wymagają uzyskania takiego pozwole-
nia lub zgłoszenia właściwemu organowi nadzoru 
budowlanego), 

5) kosztorys inwestorski prac, z uwzględnieniem 
cen zakupu materiałów niezbędnych do ich prze-
prowadzenia i składników cenotwórczych,  

6) deklarację wielkości środków własnych przezna-
czonych na wykonanie robót w roku budżetowym 
i informację o wielkości środków przyznanych 
przez inne podmioty. 

12. Jeżeli prowadzone prace są kontynuacją prac z lat 
ubiegłych wnioskodawca dołącza do wniosku uwie-
rzytelnioną kopię protokołów z postępowania o 
udzielenie zamówienia i wyboru najkorzystniejszej 
oferty na wykonanie zadania oraz kopii umowy, je-
żeli jest już zawarta taka umowa oraz protokoły od-
bioru wykonanych robót do dnia złożenia wniosku 
podpisane przez osoby posiadające stosowne 
uprawnienia. 

III. Umowa o udzielenie dotacji 
1. Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy za-

wartej przez Wójta z wnioskodawcą, któremu została 
przyznana dotacja. 

2. Umowa o udzieleniu dotacji na przeprowadzenie prac 
przy zabytku zawierać powinna: 
1) szczegółowy zakres prac, 
2) zakres planowanych prac finansowanych ze środ-

ków własnych wnioskodawcy, 
3) zakres planowanych prac finansowanych z dotacji, 
4) termin realizacji prac wraz z harmonogramem re-

alizacji i finansowania, 
5) wysokość udzielonej dotacji oraz terminy i warunki 

jej płatności, 
6) tryb kontroli wykonania umowy i wykorzystania do-

tacji, 
7) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji 

albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przezna-
czeniem, 

8) sposób zabezpieczenia dotacji przed niewłaści-
wym wykorzystaniem.  

3. Nie podpisanie umowy przez wnioskodawcę  
w terminie 14 dni od chwili jej przedłożenia przez Wój-
ta traktowane jest jak rezygnacja z dotacji. 

4. Wnioskodawca zobowiązuje się do stosowania usta-
wy  Prawo zamówień publicznych. 

5. Wypłata kwoty dotacji nastąpi po udokumentowaniu 
przez wnioskodawcę poniesionego wkładu własnego.  
W przypadku gdy wnioskodawca nie poniósł wkładu 
własnego w deklarowanej we wniosku wysokości, wy-
płata dotacji nastąpi w kwocie proporcjonalnej do wy-
sokości poniesionego wkładu własnego.  

IV. Rozliczenie dotacji 
1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu w terminie 

określonym w umowie, nie później niż w ostatnim dniu 
roku budżetowego.  

2. Rozliczenie dotacji stanowi zestawienie poniesionych 
wydatków, w tym sfinansowanych udzieloną dotacją. 
Do zestawienia o którym mowa w zdaniu poprzedza-
jącym, wnioskodawca zobowiązany jest załączyć 
uwierzytelnione przez pracownika Urzędu Gminy 
Rudna kopie: 
1) umów z wykonawcą robót, a w przypadku udziele-

nia dotacji na realizowanie prac, których wykonaw-
ca powinien być wyłoniony w drodze przepisów 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, również 
informację o przeprowadzonym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 

2) rachunków lub faktur wraz z dowodami uiszczenia 
wynikających z nich należności, 

3) kosztorysu powykonawczego przeprowadzonych 
prac, sfinansowanych w roku budżetowym ze 
środków własnych i z dotacji,  

4) protokołu odbioru przeprowadzonych prac przez 
osobę posiadającą kwalifikacje do odbioru robót. 

V. Kontrola realizacji zadania 
1. Wójt Gminy ma prawo kontroli sposobu wydatkowania 

udzielonej dotacji oraz sposobu realizacji finansowa-
nego dotacją zadania. 

2. Prawo kontroli obejmuje: 
1) przedstawienie przez wnioskodawcę wszelkich in-

formacji dotyczących działalności wnioskodawcy, 
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w szczególności jego gospodarki finansowej w za-
kresie objętym dotowaniem, na każde żądanie 
Wójta Gminy Rudna, 

2) prawo wstępu na teren i do pomieszczeń wniosko-
dawcy,  

3) prawo wglądu w dokumentację związaną z gospo-
darką finansową, gospodarką środkami rzeczowy-
mi, dokumentację związaną z dysponowaniem 
środkami pieniężnymi. 

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 
3. Wynik kontroli może stanowić podstawę do rozwiąza-

nia umowy ze skutkiem natychmiastowym i natych-
miastowego zwrotu udzielonej kwoty dotacji. 

VI. Postanowienia końcowe 
1. Wielkość środków finansowych przeznaczonych  

w roku budżetowym na prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  
określa uchwała budżetowa. 

2. Informację, o wielkości udzielonych dotacji z budżetu 
gminy oraz o sposobie ich wykorzystania Wójt Gminy 
przedstawia w sprawozdaniu rocznym  
z wykonania budżetu gminy, w terminie do 31 marca 
następnego roku. 

3. W roku budżetowym 2005 podmioty występujące o 
dotacje wnioski składają w terminie do 30 marca 2005 
r.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JERZY STANKIEWICZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Gminy 
Rudna z dnia 17 grudnia 2004 r. 
(poz. 474) 
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UCHWAŁA RADY GMINY RUDNA 
z dnia 17 grudnia 2004 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/171/2004 Rady Gminy Rudna z dnia 
16 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
                                           transportowych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U 
z 2002 roku Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 Nr 96, poz. 874, 
Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, 
poz. 1966 i z 2004 Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959 
i Nr 123, poz. 1291), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 
2004 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych 
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz. 794) oraz Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r w sprawie stawek podatku od 
środków transportowych obowiązujących w 2005 r. (M. P. Nr 43, poz. 753) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXV/171/2004 Rady Gminy Rudna  
z dnia 16 listopada 2004 r. wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) zmienia się część § 1 pkt 2 uchwały w ten sposób, że 

w załączniku nr 1 – stawki podatku dla samochodów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej 
lub wyższej niż 12 ton ustala się nowe stawki: 
– dla pojazdów posiadających cztery osie i więcej 

oraz dopuszczalną masę całkowitą nie mniej niż 29 
ton i mniej niż 31 ton oraz posiadających inne sys-
temy zawieszenia osi jezdnych w wysokości 
2.452,80 złotych, 

– dla pojazdów posiadających cztery osie i więcej 
oraz dopuszczalną masę całkowitą nie mniej niż 31 
ton oraz posiadających inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych w wysokości 2.452,80 złotych, 

2) zmienia się część § 1 pkt 4 uchwały w ten sposób, że 
w załączniku nr 2 – stawki podatku dla ciągników sio-
dłowych i ciągników balastowych przystosowanych do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-

czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub 
wyższej niż 12 ton ustala się nowe stawki: 
– dla pojazdów posiadających dwie osie oraz do-

puszczalną masę całkowitą nie mniej niż 31 ton 
oraz posiadających inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych w wysokości 1.937,76 złotych, 

– dla pojazdów posiadających trzy osie oraz dopusz-
czalną masę całkowitą nie mniej niż 40 ton oraz 
posiadających inne systemy zawieszenia osi jezd-
nych w wysokości 2.548,65 złotych. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JERZY STANKIEWICZ 
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z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolne-
go, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkaso przez 
           sołtysów i ustalenia wysokości wynagrodzenia inkasentów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 październi-
ka 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) 
i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr I/1/2004 Rady Gminy Stoszowice z dnia 29 
stycznia 2004 r. w sprawie: zarządzenia poboru podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych 
w drodze inkaso przez sołtysów i ustalenia wysokości 
wynagrodzenia inkasentów. § 2 otrzymuje brzmienie:  
Za pobór podatku sołtysom przyznaje się wynagrodzenie 
w wysokości 5% brutto od pobranych podatków  
i 100 zł kwartalnie. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sto-
szowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ANDRZEJ SZWAJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

477 
UCHWAŁA RADY GMINY W MALCZYCACH 

z dnia 28 grudnia 2004 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze 
zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:  

Lp. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej Stawka (w złotych) 
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masie całkowitej (w tonach) rok produkcji do 1999 r. rok produkcji powyżej 1999 r. 
1. od 3,5 do 5,5 włącznie 477,00 432,00 
2. powyżej 5,5 do 9 włącznie 795,00 716,00 
3. powyżej 9 a poniżej 12 954,00 863,00 

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:  

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa  
całkowita (w tonach) Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
  4. 12 18 1817,00 1930,00 
  5. 18 26 1987,00 2100,00 
  6. 26 29 2157,00 2213,00 
  7. 29  2157,00 2439,00 

Trzy osie 
  8. 12 18 1760,00 1875,00 
  9. 18 26 1930,00 2100,00 
10. 26 29 2096,00 2158,00 
11. 29  2096,00 2439,00 

Cztery osie i więcej 
12. 12 18 1705,00 1818,00 
13. 18 26 1875,00 1988,00 
14. 26 29 2045,00 2101,00 
15. 29  2045,00 2452,80 

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:  

Lp. 

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do 
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 

dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojaz-
dów (w tonach) 

Stawka (w złotych) 

rok produkcji do 1999 r. rok produkcji powyżej 1999 r. 

16. od 3,5, a poniżej 5,5 1112,00 999,00 
17. od 5,5, a poniżej 9 1193,00 1079,00 
18. od 9, a poniżej 12 1249,00 1125,00 

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą  
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów:  

Lp. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy  

łącznie z naczepą, ciągnik balastowy  
łącznie z przyczepą (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 

nie mniej niż mniej niż 
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem  
uznanym za równoważne 

inne systemy zawie-
szenia osi jezdnych 

Dwie osie 
19. nie mniej niż 12 mniej niż 18 1476,00 1590,00 
20. nie mniej niż 18 mniej niż 31 1590,00 1704,00 
21. nie mniej niż 31 włącznie 36 1704,00 1937,76 
22. powyżej 36  2439,00 2439,00 

Trzy osie 
23. nie mniej niż 12 mniej niż 18 1420,00 1775,00 
24. nie mniej niż 18 mniej niż 31 1534,00 1775,00 
25. nie mniej niż 31 włącznie 36 1647,00 1775,00 
26. powyżej 36 mniej niż 40 1722,97 2444,04 
27. nie mniej niż 40  1722,97 2548,65 

 
5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  

i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego:  

Lp. Od przyczepy lub naczepy o dopuszczalnej Stawka (w złotych) 
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masie całkowitej łącznie z pojazdem  
silnikowym (w tonach) rok produkcji do 1999 r. rok produkcji powyżej 1999 r. 

28. od 7, a poniżej 12  908,00 818,00 
6. Od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od  

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika po-
datku rolnego:  

Lp. 
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 

zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa 
łącznie z pojazdem silnikowym (w tonach) 

Stawka podatku (w złotych) 
oś jezdna (osie jezdne) 

z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym  

za równoważne 

inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych 

Jedna oś 
29. nie mniej niż 12 mniej niż 18 1022,00 1136,00 
30. nie mniej niż 18 mniej niż 28 1136,00 1249,00 
31. nie mniej niż 28 włącznie 36 1305,00 1419,00 
32. powyżej 36  1759,00 1874,00 

Dwie osie 
33. nie mniej niż 12 mniej niż 18 966,00 1079,00 
34. nie mniej niż 18 mniej niż 28 1022,00 1137,00 
35. nie mniej niż 31 włącznie 36 1249,00 1363,00 
36. powyżej 36  1704,00 1817,00 

Trzy osie 
37. nie mniej niż 12 mniej niż 18 910,00 963,00 
38. nie mniej niż 18 mniej niż 28 966,00 1079,00 
39. nie mniej niż 31 włącznie 36 1193,00 1306,00 
40. powyżej 36  1590,00 1704,00 

7. Od autobusów: 

Lp. Autobusy  
(ilość miejsc do siedzenia) 

Stawka podatku (w złotych) 

rok produkcji do 1999 r. rok produkcji powyżej 1999 r. 
41. mniej niż 30 1136,00 1022,00 
42. równa lub wyższa niż 30 1590,00 1431,00 

 
§ 2 

Zwalania się od podatku od środków transportowych środki transportowe będące w posiadaniu organizacji sporto-
wych działających na terenie gminy oraz środki transportowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby utrzymania czy-
stości i porządku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXI/118/04 Rady Gminy Malczyce z dnia 16 listopada 2004 r.  

§ 5 

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie-
go. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
RYSZARD PAWŁOWSKI 

______________________________  
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 

towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 

ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone  
w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1636  – Poz. 478 i 479 

UCHWAŁA RADY GMINY W MALCZYCACH 
z dnia 28 grudnia 2004 r. 

dotycząca zmiany uchwały nr XXI/120/04 Rady Gminy w Malczycach z dnia  
  16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłat targowych w Malczycach 

 Na podstawie art. 19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.), oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXI/120/04 Rady Gminy w Malczycach z 
dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłat tar-
gowych w Malczycach § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2.1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inka-
sa. Inkasentem ustanawia się Zakład Budżetowy Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malczycach. 
2. Wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej 

ustala się w wysokości 40% pobranych opłat.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczy-
ce. 

§ 3 

Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
RYSZARD PAWŁOWSKI

 
______________________________  
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego 

towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992 r.),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 

ciężarowe (Dz. Urz. WE L187 z 20 lipca 1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone  
w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

479 
UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 28 grudnia 2004 r. 
w sprawie określenia wysokości opłaty prolongacyjnej 

 Na podstawie art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

§ 1 
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Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia 
na raty lub odroczenia terminu płatności podatków sta-
nowiących dochód budżetu gminy. 

§ 2 

Opłata prolongacyjna wynosi 50% stawki odsetek za 
zwłokę. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XLIV/223/98 Rady Gminy Siekier-
czyn z dnia 10 lutego 1998 r. w sprawie określenia wyso-
kości opłaty prolongacyjnej. 

§ 4 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny Siekierczyn. 

§ 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Gminy Siekierczyn. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ANDRZEJ KUŹNIAR
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UCHWAŁA RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 28 grudnia 2004 r. 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia opłaty administracyjnej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 
18, art. 19 pkt 1 lit. „d” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz 
art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 

§ 1 

W uchwale nr XII/63/03 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 
27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty admini-
stracyjnej w § 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
„3. Za wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy opłaty administracyjnej wynosi:  
a) za wydanie wypisu 30,00 zł; 
b) za wydanie wyrysu dla wnioskowanego terenu od 

kopii formatu A 4 w skali 1:10 000 – 30,00 zł”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekier-
czyn. 

§ 3 

Uchwała wchodzi życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ANDRZEJ KUŹNIAR 
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481 
UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO 

z dnia 28 grudnia 2004 r. 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczo-
nym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia 
zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich 
                rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, 
poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851; z 2004 r. Nr 93, 
poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Zagrodno uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i 
niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z 
budżetu gminy Zagrodno dotacje na cele publiczne zwią-
zane z realizacją zadań gminy innych niż określone w art. 
4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, 
poz. 873). 

§ 2 

Ilekroć w uchwale mowa jest o: 
1) gminie – rozumie się przez to Gminę Zagrodno; 
2) wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Zagrodno; 
3) podmiocie – rozumie się przez to podmiot niezaliczo-

ny do sektora finansów publicznych, niedziałający w 
celu osiągnięcia zysku, prowadzący działalność statu-
tową związaną z  realizacją zadań gminy, o którym 
mowa w § 1. 

§ 3 

1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji z budże-
tu gminy zgodnie z załącznikiem do uchwały w termi-
nie do dnia 30 września poprzedzającego rok budże-
towy. 

2. W przypadkach szczególnych, wymagających uza-
sadnienia w formie pisemnej, wniosek może być zło-
żony po upływie ww. terminu. 

3. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny 
dokument organizacyjny i rejestracyjny podmiotu,  
z którego wynikają jego zadania statutowe oraz peł-
nomocnictwa do składania oświadczeń woli. 

4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub 
osoby uprawnione na podstawie pełnomocnictw do 
składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu. 

5. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złoże-
nia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wy-
jaśnień lub dokumentów. 

6. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub niezłożenie 
wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmio-
tu z postępowania o udzielenie dotacji. 

§ 4 

Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmo-
wania wniosków, przyznawaniem dotacji z zachowaniem 
zasady jawności i postępowania prowadzone są na sta-
nowisku merytorycznym. 

§ 5 

1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt po za-
sięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy Za-
grodno, uwzględniając w szczególności: 
1) znaczenie zadania dla realizacji celów gminy, 
2) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych 

na realizację zadań zleconych podmiotom, o któ-
rych mowa w § 1, 

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosz-
tów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu 
rzeczowego zadania, 

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, 
5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi w 

okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności 
i terminowości ich realizacji i rozliczenia otrzyma-
nia na ten cel środków. 

2. Wójt dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert reali-
zacji zadania, uwzględniając przepisy ustawy  
o zamówieniach publicznych. 

§ 6 

1. Zlecenia zadania i udzielenie dotacji podmiotowi na-
stępuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gmi-
ną a podmiotem reprezentowanym przez osobę, o 
której mowa w § 3 ust. 3. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w 
szczególności: 

1) dokładne oznaczenie stron umowy, 
2) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego 

do realizacji zadania, terminu i miejsce jego reali-
zacji, 

3) określenie czasu na jaki umowa została zawarta, 
4) określenie wysokości dotacji jakie gmina przeka-

że podmiotowi oraz warunki i terminy jego prze-
kazania, 

5) ustalenie zasad i terminów rozliczeń, 
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6) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia doku-
mentacji w sposób umożliwiający ocenę wykona-
nia zadania pod względem rzeczowym  
i finansowym, 

7) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli 
przeprowadzonej przez gminę, 

8) zobowiązanie podmiotu do realizacji przedmiotu 
dotacji przestrzegając ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, 

9) określenie sankcji z tytułu nienależnego wykona-
nia umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele 
niż określone w umowie, 

10) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku prze-
znaczenia jej na inne cele niż określone  
w umowie, 

11) termin zwrotu kwoty dotacji w przypadku niewy-
korzystania lub częściowego niewykonania zle-
conego zadania. 

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres 
jednego roku budżetowego. 

4. Podmiot nie może wykorzystać środków uzyskanych 
na podstawie umowy na inne cele niż określone w 
umowie. 

5. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone 
na osoby trzecie 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za 
zgodą stron, możliwość zmian w ciągu roku zakresu 
rzeczowego oraz warunków realizacji zadania,  
w formie aneksu do umowy. 

§ 7 

Podmiot zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnio-
nej ewidencji księgowej otrzymanej dotacji na realizację 
umowy oraz wydatków związanych z jej realizacją. 
W przypadku wykorzystania na realizację umowy tylko 
części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystania czę-
ści dotacji podlega zwrotowi. 
Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2, następu-
je w terminach ustalonych w umowie, nie później niż do 
31 stycznia następnego roku budżetowego, na rachunek 
bieżący urzędu gminy. 

§ 8 

1. Udzielenie dotacji przez Wójta Gminy odbywa się po 
uchwaleniu przez radę gminy uchwały budżetowej na 
dany rok, jednakże warunkiem jest rozliczenie się 
podmiotu z przyznanej dotacji dotyczącej roku po-
przedniego. 
Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w 
kilku ratach, w zależności od specyfiki wykonywanego 
zadania i postanowień umowy. Przekazanie kolejnej 
raty środków następuje po rozliczeniu poprzedniej. 

§ 9 

1. Podmiot obowiązany jest do przedstawienia komór-
kom merytorycznym rozliczenia zadania pod wzglę-
dem rzeczowym i finansowym, według wzoru stano-
wiącego załącznik nr 2 do uchwały. Rozliczenie, o któ-
rym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w terminie do 
14 dni po zakończeniu realizacji zadania. Zatwierdze-
nie rozliczenia zadania przez komórkę merytoryczną 

powinno nastąpić w terminie do  
14 dni od przedłożenia rozliczenia zadania, nie póź-
niej niż do 31 stycznia następnego roku budżetowego. 

§ 10 

1. Komórka merytoryczna obowiązana jest do prowa-
dzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na 
zasadach w niej określonych, w szczególności  
w zakresie: 
1) sposobu realizacji zadania zleconego, 
2) gospodarowania przekazaną dotacją, 
3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustale-

nie kosztów zleconego zadania. 
2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowa-

dzonego nadzoru komórka merytoryczna dokonuje 
oceny: 
1) stanu realizacji zadania, 
2) prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji 

na realizacje zadania. 
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  

w realizacji zleconego zadania, kontrola wykorzysta-
nia dotacji prowadzona jest przez Skarbnika Gminy 
poprzez wgląd do dokumentacji (oryginały faktur, ra-
chunków) związanej z realizacją dotacji. 

§ 11 

Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmia-
stowym w przypadku nieterminowego wykonania umowy 
lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiąza-
nia umowy stanowi wynik kontroli wykonania umowy. 

§ 12 

Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyjmo-
wania wniosków, przyznania i rozliczenia dotacji poprzez: 
publikację wszelkich materiałów związanych z dotacją w 
Biuletynie Informacyjnym gminy Zagrodno. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Za-
grodno. 

§ 14 

Traci moc uchwała nr XVI/104/2000 r. Rady Gminy Za-
grodno z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu postę-
powania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezalicza-
nych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozli-
czania oraz kontroli wykonania zadania. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY 

 
EDWARD KACHNIARZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Zagrodno z dnia 28 grud-
nia 2004 r. (poz. 481) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Zagrodno z dnia 28 grud-
nia 2004 r. (poz. 481) 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1644  – Poz. 481 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

482 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1645  – Poz. 482 i 483 

UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY  
z dnia 29 grudnia 2004 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie stosowania zwolnień w podatku  
od nieruchomości i ich stosowanie 

 Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz 
art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 34/VI/2003 Rady Gminy Ciepłowody  
z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie stosowania zwolnień 
w podatku od nieruchomości i ich stosowanie wprowadza 
się następujące zmiany: 
– w § 5 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wyklucza się możliwość uzyskania zwolnień 
określonych w § 2 ust. 1 i § 3 przez podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli war-
tość tych zwolnień łącznie z wartością innej po-
mocy de minimis, otrzymanej w okresie 3 kolej-
nych lat poprzedzających planowane zwolnienie 
przekroczyłaby kwotę stanowiącą równowartość 
100 tysięcy euro.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MARIAN KOZYRA

 
 

 
 
 

483 
UCHWAŁA RADY GMINY W GŁOGOWIE 

z dnia 29 grudnia 2004 r. 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy Głogów dota-
cji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedzieła-
jących w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją 
zadań  
 gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleco-
nych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, 
poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, 
Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, 
Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i 
niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymać z 
budżetu Gminy Głogów dotacje na cele publiczne zwią-
zane z realizacją zadań gminy innych niż określone w art. 
4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, 
poz. 873). 

§ 2 

Ilekroć w uchwale mowa jest o: 
1. gminie – rozumie się przez to Gminę Głogów, 
2. Wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Głogów, 
3. podmiocie – rozumie się przez to podmiot niezaliczo-

ny do sektora finansów publicznych, niedziałający w 
celu osiągnięcia zysku, prowadzący działal-
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ność statutową związaną z realizacją zadań gminy, o 
których mowa w § 1. 

§ 3 

1. Podmiot składa wniosek o udzielenie dotacji z budże-
tu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w 
terminie do 30 września poprzedzającego rok budże-
towy. 

2. W przypadkach szczególnych, wymagających uza-
sadnienia w formie pisemnej, wniosek może być zło-
żony po upływie ww. terminu. 

3. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny 
dokument rejestracyjny i organizacyjny podmiotu,  
z którego wynikają jego zadania statutowe oraz peł-
nomocnictwa do składania oświadczeń woli. 

4. Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub 
osoby uprawnione na podstawie pełnomocnictw do 
składania oświadczeń woli w mieniu podmiotu. 

5. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złoże-
nia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wy-
jaśnień lub dokumentów. 

6. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub niezłożenie 
wyjaśnień w terminie spowoduje wykluczenie podmio-
tu z postępowania o udzielenie dotacji. 

§ 4 

Sprawy związane z postępowaniem w sprawie przyjmo-
wania wniosków i przyznawaniem dotacji z zachowaniem 
zasady jawności postępowania prowadzone są na sta-
nowisku merytorycznym. 

§ 5 

1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt po za-
sięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy w Gło-
gowie uwzględniając w szczególności: 
a) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminę 

celów, 
b) wysokość środków budżetu gminy przeznaczonych 

na realizację zadań zleconych podmiotom, o któ-
rych mowa § 1, 

c) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosz-
tów realizacji zadania, w tym realizacji do zakresu 
rzeczowego zadania, 

d) ocenę możliwości realizacji zadania przez podmiot, 
e) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi w 

okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności 
i terminowości ich realizacji i rozliczenia otrzyma-
nych na ten cel środków. 

2. Wójt dokonuje wyboru najkorzystniejszych ofert reali-
zacji zadania, uwzględniając przepisy ustawy o za-
mówieniach publicznych. 

§ 6 

1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi na-
stępuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy gmi-
ną a podmiotem reprezentowanym przez osoby, o 
których mowa w § 3 ust. 3. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w 
szczególności: 
a) dokładnie oznaczone strony umowy, 
b) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego za-

dnia, terminu i miejsc jego realizacji, 
c) określenie czasu na jaki umowa została zawarta, 

d) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumen-
tacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania za-
dania pod względem rzeczowym i finansowym, 

e) zobowiązanie podmiotu do poddania się w każdym 
czasie bez wcześniejszego powiadomienia, kontro-
li przez Wójta lub osobę przez niego na piśmie 
upoważnioną w zakresie objętym umową,  

f) określenie wysokości dotacji, jaka zostanie prze-
kazana podmiotowi z tytułu realizacji umowy oraz 
sposób i termin jej przekazywania, 

g) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń, 
h) zobowiązanie podmiotu do realizacji przedmiotu 

dotacji przestrzegając ustawy  Prawo Zamówień 
Publicznych, 

i) warunki wypowiedzenia umowy, 
j) szczegółowo określone zasady odpowiedzialności 

podmiotu z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania zleconego zadnia lub wykorzystanie do-
tacji na cele inne niż określone  
w umowie, w szczególności: 
– termin zwrotu kwoty dotacji przeznaczonej na 

inne cele, 
– termin zwrotu dotacji w wypadku niewykonania 

lub częściowego niewykonania zleconego za-
dania, 

– określenie sankcji z tytułu nienależytego wyko-
nania umowy lub wykorzystania dotacji na inne 
cele niż określone w umowie. 

3. Umowę zawiera się na czas nie dłuższy niż okres 
jednego roku budżetowego. 

4. Podmiot nie może wykorzystywać środków uzyska-
nych na podstawie umowy na inne cele niż określone 
w umowie. 

5. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone 
na osoby trzecie. 

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za 
zgodą stron możliwość zmian w ciągu roku zakresu 
rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w for-
mie aneksu do umowy. 

§ 7 

1. Wójt lub osoba przez niego upoważniona zobowiąza-
ny jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykony-
wania umów oraz oceny ich realizacji, uwzględniając 
kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, termino-
wości oraz jakości świadczenia. 

2. Nadzór nad wykonywaniem umowy prowadzony jest 
w sposób określony w umowie, w szczególności po-
przez: 
a) analizę okresowej oceny realizacji zadania spo-
rządzonej przez podmiot, 
b) kontrolę realizacji zadania w trybie określonym 
przez podmiot. 

§ 8 

1. Rozliczenie z wykonywanego zadania i wykorzystania 
dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania 
następuje na podstawie: 
a) sprawozdania z wykonania zadania, 
b) kserokopii opisanych rachunków i faktur VAT doty-

czących wydatków podmiotu faktycznie poniesio-
nych na realizację zadania. 

2. Rozliczenie wykonanego zadnia i wykorzystanie przy-
znanej dotacji następuje w terminie określonym w 
umowie. 
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3. W przypadku wykorzystania na realizację umowy tylko 
części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana 
część dotacji podlega zwrotowi. 

4. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 3, na-
stępuje w terminach ustalonych w umowie, nie później 
niż do 31 stycznia następnego roku budżetowego, na 
rachunek bieżący gminy. 

§ 9 

1. Udzielenie dotacji przez Wójta Gminy Głogów odbywa 
się po uchwaleniu przez Radę Gminy uchwały budże-
towej na dany rok, jednakże warunkiem jest rozlicze-
nie się podmiotu z przyznanej dotacji dotyczącej roku 
poprzedniego. 

2. Uruchomienie środków następuje jednorazowo lub w 
kilku ratach, w zależności od specyfiki wykonywanego 
zadania lub postanowień umowy. Przekazanie kolej-
nej raty środków następuje po rozliczeniu poprzedniej. 

§ 10 

1. Podmiot obowiązany jest do przeznaczenia komór-
kom merytorycznym Urzędu Gminy w Głogowie rozli-
czenia zadania pod względem rzeczowym i finanso-
wym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
uchwały. 

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno nastą-
pić w terminie do 14 dni po zakończeniu realizacji za-
dania. 

3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania przez komórkę 
merytoryczną powinno nastąpić w terminie do  
14 dni od przedłożenia rozliczenia zadania, nie póź-
niej niż do 31 stycznia następnego roku budżetowego. 

§ 11 

1. Komórka merytoryczna obowiązana jest do prowa-
dzenia nadzoru w zakresie wykonania umowy na za-
sadach w niej określonych, w szczególności  
w zakresie: 
a) sposobu realizacji zadnia zleconego, 

b) gospodarowania przekazaną dotacją, 
c) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustale-

nie kosztów zleconego zadania. 
2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowa-

dzonego nadzoru komórka merytoryczna dokonuje 
oceny: 
a) stanu realizacji zadania, 
b) prawidłowości wykorzystania przekazanej dotacji 

na realizację zadania. 

§ 12 

Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmia-
stowym w przypadku nieterminowego wykonania umowy 
lub nienależytego jej wykonania. Podstawę do rozwiąza-
nia umowy stanowi wynik kontroli wykonania umowy. 

§ 13 

Zapewnia się jawność postępowania w sprawie przyjmo-
wania wniosków, przyznania i rozliczenia dotacji poprzez 
publikację wszelkich materiałów związanych z dotacją w 
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głogów. 

§ 14 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gło-
gów. 

§ 15 
Traci ważność uchwała nr XII/115/00 Rady Gminy w 
Głogowie z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie trybu postę-
powania o udzielenie z budżetu gminy Głogów dotacji dla 
podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicz-
nych, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania. 

§ 16 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

RZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
KRYSTYNA GRZEGOREK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Gminy w Głogowie z dnia 29 grudnia 
2004 r. (poz. 483) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady  
Gminy w Głogowie z dnia 29 grudnia 
2004 r. (poz. 483) 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1651  – Poz. 483 

 
484 

UCHWAŁA RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI  
z dnia 29 grudnia 2004 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy na: podatek rolny,  
podatek od nieruchomości i podatek leśny 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), oraz art. 6a ust. 11 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, zm. Dz. U. z 1994r. Nr 1, poz. 3, 
z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, 
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 
1680, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust. 9 ustawy z 
dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 
1682, zm. Dz. U. Nr 216, poz. 1826), art. 6 ust. 13 ustawy 
z dnia 13 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 51, poz. 804, Nr 96, 
poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, 
poz. 1593, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, 
Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Wprowadza się wzory następujących formularzy doty-
czących: 
1. Podatku rolnego: 

a) deklaracji na podatek rolny wg załącznika nr 1, 
b) informacji o gruntach wg załącznika nr 2. 

2. Podatku od nieruchomości: 
a) deklaracji na podatek od nieruchomości wg za-

łącznika nr 3, 
b) informacji o nieruchomościach i obiektach budow-

lanych wg załącznika nr 4. 
3. Podatku leśnego: 

a) deklaracji na podatek leśny wg załącznika nr 5, 
b) informacji o lasach wg załącznika nr 6. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr III/13/2002 Rady Gminy Jordanów 
Śląski z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia 

wzorów formularzy na: podatek rolny, podatek od nieru-
chomości i podatek leśny. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy Jordanów Śląski. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ZENON FESZCZUK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1652  – Poz. 484 

 
Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Jordanów Śląski z dnia  
29 grudnia 2004 r. (poz. 484) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1653  – Poz. 484 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1654  – Poz. 484 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1655  – Poz. 484 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1656  – Poz. 484 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Jordanów Śląski z dnia  
29 grudnia 2004 r. (poz. 484) 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1657  – Poz. 484 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1658  – Poz. 484 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Jordanów Śląski z dnia  
29 grudnia 2004 r. (poz. 484) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1659  – Poz. 484 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1660  – Poz. 484 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Gminy Jordanów Śląski z dnia  
29 grudnia 2004 r. (poz. 484) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1661  – Poz. 484 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1662  – Poz. 484 

Załącznik nr 5 do uchwały Rady 
Gminy Jordanów Śląski z dnia  
29 grudnia 2004 r. (poz. 484) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1663  – Poz. 484 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1664  – Poz. 484 

Załącznik nr 6 do uchwały Rady 
Gminy Jordanów Śląski z dnia  
29 grudnia 2004 r. (poz. 484) 

 

 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1665  – Poz. 484 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 –  1666  – Poz. 485 

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA  
z dnia 30 grudnia 2004 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/227/2004 Rady Gminy Czernica z dnia 25 
listopada w sprawie określenia stawek podatku od środków 
                transportowych w 2005 r. na obszarze Gminy Czernica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10
ust. 1, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) oraz 
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie sta-
wek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005 r. 
(M. P. z 2004 r. Nr 43, poz. 753) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

§ 1 pkt 4a ppkt 2 tiret pierwszy zmienia się w ten sposób, 
że w pkt 4a ppkt 2 w miejsce słów: 
„– równej lub wyższej niż 12 ton do 40 ton – 1.900,00 

zł, 
 – równej lub wyższej niż 40 ton – 2.000,00 zł” 
wpisuje się: 
„– równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 1.800,00 

zł, 
 – powyżej 36 ton do 40 ton – 1.900,00 zł, 
 – równej lub wyższej niż 40 ton – 2.000,00 zł”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerni-
ca. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
ZENON WARDĘGA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 –  1667  –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 
1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców War-

szawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 
2) w punktach sprzedaży: 
 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 

Zbiory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 
Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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